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ЖАЗЫЛЫМ – 2021
Құрметті «Жаркент айнасы» 

газетінің оқырмандары! Алдағы 
2021 жылға газетке жазылу 
маусымы басталды. Газетімізге 
жазылып, ерлікке толы еліміз бен 
жазиралы жеріміздің, өңірімізден 
өткен баһадүр батырлар мен 
от ауызды билердің, орақ тілді 
ақындардың, елге билік жүргізген 
болыстардың, өмірі өнегеге толы 
өнер адамдары мен өлкемізден 
шыққан даңқты тұлғалардың 
тарихынан хабардар болыңыз. 
Газетімізде Сіз үшін құнды, тың 
мақалалар жариялауға тырысып 
келеміз. 

Жазылу «Қазпоштаның» бар
лық бөлімшесінде жүргізіледі. 
1 жыл ға жазылу бағасы 2800 
теңге. Индексі – 65161.

Біз сізден қолдау күтеміз, 
ойлы оқырман! Ұрпағымыз өзінің 
шынайы тарихын біліп, ұлықты 
болып өссін.

АЙТЫСТЫҢ АҚҚАН ЖҰЛДЫЗ ЖАНДАРБЕГІ, 
ӘЛІ ТАЛАЙ БИІККЕ САМҒАР ЕДІ...

ЖЕТІСУ – КӨШПЕЛІЛЕРДІҢ ТАРИХИ МЕКЕНІ

Иә, дәл солай. «Аллаға да жақсы адам керек» деген ғой» деп 
өзімізді жұбатқан боламыз. «Уақыт – емші» дейді ғой. Әйтсе де, 
еске түсе кеткенде еріксіз егіліп, өрттей өкініш еңсемізді езіп, 
сарытап сағыныш жүрегімізді жаншиды. Әсіресе, теледидардан 
айтысты көре қалғанда. Сонымен қатар өз басым «Тобылғы 
сай» әнін құлағым шалғанда қатты толқып кетем. Бұл тамаша 
туындыны жаркенттіктер тұңғыш рет оның орындауында 
тыңдаған болатын. 

Осы әнге байланысты мына бір жайды көзі тірі кезінде Жәкеңнің 
өз аузынан да естігенбіз. Кейіннен оның елу жылдық мерейтойына 

арнайы шақырумен келген Жанар Айжанованың өзі де: «Осы әнді 
Жандарбек екеуіміз Алматыда кездескенде дуэт болып орындауға 
келіскенбіз... Қайдан білейік, ол біздің ең соңғы сөз байласуымыз 
екенін» деп Жаскенттегі Мәдениет үйінің сахнасында көптің 
қөзінше тебірене айтты.

– Иәиә, «Тобылғы сайды» мен Жандарбектен үйренгенмін» 
деп Жанар ылғи да айтып отыратын, – деп қостап қойды оны 
көрермендер залында қатарымызда отырған тағы бір жаркенттік 
өнерпаз Мейіржан Ботанбаев сол кезде. 

ТАЛДЫНЫҢ 
ТАҢҒАЖАЙЫП 

ПЕТРОГЛИФТЕРІ

Қазақ жеріндегі Жетісудың 
оңтүстік шығысын алып жатқан 
Жаркент өңірінің аумағы көне 
дәуірлерге жататын тылсым 
тарихқа тұнып тұр. Осынау 
қасиетті мекенде тіршілік еткен 
ата-бабаларымыздың тұрмыс-
тіршілігінің белгісі болып 
ғасырлар мен мыңжылдықтарды 
артқа тастап бізге жеткен құнды 
мұралар да жетерлік. Мәселен, 
атап өтер болсақ, олардың 
қатарында - балбал тастар, тас 
менгирлермен қоршалған алып 
және орташа көлемдегі обалар, 
археолегиялық қазбалардан 
табылған тұрмыстық және 
әшекей заттармен қатар қару – 
жарақтар мен қыш құмыралар, 
тағы басқа тас беттерінде бей-
неленген жазулар мен суреттер, 
яғни, петроглифтерді де ай-
тып өтуге болады. Сол себепті 
бүгінгі мақаламыз құпиясы 
біздерге беймәлім ерте заманғы 
шеберлердің тасқа қашап салған 
таңбалары туралы болмақ.

Жалпы тастағы суреттер 
шежіресі адамзат баласының 
даму тарихымен етене байлыны
сты екендігін ежелгі жазбалардан 
білеміз. Оған дәлел жер шарының 
120 мемлекеті аймағынан 35 млн. 
астам тастағы таңбалардың табы
луы. Солардың қатарына жататын 
біздің Қазақ жеріндегі қойтастар 
мен жартастағы жазулардың көбі 
қола, сақ дәуірінен басталып, Түркі 
заманының таңбаларымен ұштасып, 
одан бергі уақыттарды да қамтиды. 
Қазақ жеріндегі тасқа басылған 
жазу, сызулардың мемлекет тара
пынан көңіл бөлініп зерттелуі ХХ 
ғасырдың 50ші жылдарынан баста
лады. Олардың ішіндегі ең әйгілісі, 
көлемі жағынан да үлкені «Таңбалы 
тас» екендігі баршамызға аян. 

(Жалғасы 3-бетте)

Ұланғайыр аумақты Моңғол елінің сары даласынан 
басталатын, батыста Қара теңіздің бойына дейінгі қыран қалықтап 
жете алмас, ат ақсап алысқа бара алмайтын жерді түркілер 
бағындырып, орасан зор империя құрды. Бұл кезеңдерден дерек 
беретін Кұлтегін ескерткішінде мынандай сөздер бар. «Әлемнің 
көгінде, аспан төменінде қоңыр жер пайда болғанда, осы екеуінің 
арасында адам баласы жаратылды. Адамзат баласының үстінен 
менің бабаларым Бумын қаған мен Истеми қаған билік жүргізді. 
Таққа отырған олар өз мемлекетін қорғап, Түркі Заңдарын 
шығарып, оны бекітті». Тұңғыш құрылған көшпелі Түркі 
империясы туралы өздері тасқа қашап, жазып, осындай мағлұмат 
қалдырған. 

VІ ғасырда негізі қаланған Түркі қағанатының құрамында 
Үйсін мемлекетінің аясында болған тайпалармен қатар ашина, 

қырғыз, қарлұқ, оғыз, қыпшақтар сияқты салты, тұрмысы ұқсас, 
тілдері бір түркі тектес іргелі елдердің көбін біріктіріп, көрші 
тұқымы бөлек елдердің бәрін сескендірді. Орталығы Орхон 
өзенінің алқабы болғанымен, қағандыққа Орталық Азияны 
жайлаған түркі тілдес тайпалар дерліктей бағынды. Көршілері 
темірші деп атаған көк түркілер Шығыс түрік қағандығы мен 
Батыс түрік қағандығы болып екіге бөлінгенге дейін елдігін 
сақтап қалу мақсатында қидандармен қырқысып, қырғыздармен 
қырылысып, қытайлармен соғысып, оларды бас көтертпей 
талқандап, көптеген жеңістердің иесі болды. Білге қаған қайтыс 
болғаннан кейін жоғары билікке талас көптеген ұлыстардың 
билеушілерінің арасында алауыздық тудырып, қағандықтың 
құлдырауына алып келді.

(Жалғасы. Басы өткен нөмірде)

(Жалғасы 4-5 бетте)

Зерттеушілердің есебі бойын
ша Қазақстанда 3 млн. шамасында 
әртүрлі географиялық атаулар бар екен. 
Халқымыздың осындай рухани мол 
мұрасының бір парасы Жаркент өңіріне 
де тиесілі. Бүгінде жер атауларының ай
наласында да әңгіме көп. Патшалық, 
одан кейінгі Советтік отарлаудың 
пәрменімен жергілікті халықпен есепте
спей байырғы жерсу атаулары өзгеріске 
ұшырағаны тарихқа жасалған қиянат 
еді. Осы мәселеге тереңірек үңілсек, 
үстемдік құрған ел өкілдерімен қатар, өз 

ЖЕР, СУ АТАУЛАРЫ – ТАРИХИ ТАНЫМНЫҢ ТЕМІРҚАЗЫҒЫ
бауырларымыздың тарапынан да қысастық 
жасалынды. Кей жерлерде атаулардың 
әуелгі нұсқасы бұрмаланса, кейбір та
рихи атаулар басқаша өзгертілді. Соны
мен қатар өзіміздің салғырттығымыздан 
жіберілген кемшіліктер де топонимикалық 
атаулардың түрліше айтылуына және жа
зылуына әкеліп соқты.

Халық тарапынан қойылған жерсу 
атаулары сол жердің табиғи құжаты бо
лып саналады десем артық айтпаспын. 
Қазақ халқы өзін  қоршаған ортаның си
патына, оның айрықша белгісіне, әсіресе, 

географиялық бедерінің топонимиялық 
тұрғыдан бейнелену ерекшелігіне зор 
мән бере отырып, елжұрттың зердесінде 
тез орнығатын әсерлі атау беріп отырған. 
Мысалы, «Ордың бұлағы», «Қызылқия», 
«Майлытөбе», «Баркөрнеу», «Сатылы» 
атаулары ландшафтық топонимдердің 
оронимдік санатына жатады. Яғни бұл 
атаулартаулы жерлердің сипатын дәл, әрі 
толық ашады. 

(Жалғасы 6-7 бетте)
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(Басы 1-бетте)

Сондайақ, «Бас та өлең, ауыз да өлең, 
мұрын да өлең. Бір ақын өлсе талай қырылды 
өлең...» деп басталатын Кенен атамыздың 
бір әсем әні бар емес пе. Соны да жазиралы 
Жаркент жерінде ең алғаш асқақтата айтқан 
Жандарбек еді. Бұл әуенді құлағымыз шала 
қалса да оның жарқын жүзі көз алдымызға 
келе қалады. «Ой, мұны да Жәкең шырқау 
шегіне жеткізе шырқаушы едіау...» деп 
күрсінеміз көзімізге мөлтілдеген жас келіп.

Ол қазіргі Тараз, бұрынғы Жамбыл 
қаласындағы гидромелиоративтік инсти тут
та оқыды. Ауылға каникулға бір келгенінде 
оқу орындарына Құман Тастанбеков, Ме
руерт Өтекешова, тағы басқа да бірталай 
өнер адамдары келіп, солармен жақынырақ 
танысқанын мақтанышпен айтып еді. Сонда 
Нұрлан Өнербаевпен де сөйлесіп, бірбірінің 
гитара тарту тәжірибелерімен бөліскенін де 
әңгімелеген. 

Біреу білер, біреу білмес, Жандары
мыз Алтынбек Қоразбаевтың Жаркенттегі 
концертінен шыққан түні жазым болды 
ғой. Ол 1990 жылғы қыркүйектің 16сы еді. 
Ертесі қасына жіптіктей бозбала әнші Мей
рамбек Бесбаевты ерткен Алтекең арнайы 
келіп, қайғымызға ортақтастығын білдірді. 
Жәкеңді Жамбылда жүрген кезінен жақсы 
танитынын айтып, халқымыздың қапелімде 
хас таланттан айырылып қалғанына қатты 
қапаланды. 

Қазір оларды теледидардан көре қалсақ 
та, «Әттегенай, тірі болғанда осылармен 
деңгейлес биікте жүрер едіау...» деген 
өкінішті ой қылаң беретіні рас.

Жалпы, Жандарбектің жан жақты 
өнерпаздық қабілеті қаршадайынанақ 
қалыптаса бастаған. «Ұяда не көрсең, 
ұшқанда соны ілесің» демекші, оған 
отбасының, тіпті әулеттің өнерпаздық 
дәстүрінің ықпалы өте зор болды.

…Баласы Табылдының Бегімбетпін, 
Мүкейдің қырқасына егін ектім.
Тазы ертіп, бүркіт ұстап, серуен құрып 
Қызайдың талай қызын желіндеттім, – 

деп жас кезінде өзі жайлы әзілшыны ара
лас әнге қосқан арғы атамыздың ағаш үйдің 
сүйегін жасап, ер шабатын шеберлігі де 
болған көрінеді. Содан ол кісінің тұңғыш ұлы 
– менің әкем Нұртілеуге де ататек арқылы 
берілген болуы керек. Бертін уақытқа дейін 
оның өткір балтасы мен шоты, тесесі мен 
бір қолдық шағын арасы, жүзі қылпылдаған 
кездігі мен бәкісі босағамыздан кетпеді. 

... Нағыз қазақ – қазақ емес, 
Нағыз қазақ – домбыра, – деп Қадыр 

ақын айтпақшы, домбыраны да керемет 
шебер шертуші еді. Басқалары өз алды
на, Нұрғисаның «Баламишкасына» ұқсас 
әлдебір әуенді атам «Татар күйі» деп 
ойнақыландыра тартатын. Атақты «Ортеке» 
күйін де бабына келтіре орындайтын. Сон
да өзі ағаштан ойыпжонып жасап, ішекпен 
бір ұшын домбыраға жалғап қойған шағын 
мүсін ортеке арнайы жасалған үстел үстінде 
ой несін айтасың, ойнақтап тұрып билейтін. 

Нұртілеуден кейінгі баласы – Нұрдәулет 
те арғыбергі бетке белгілі бәйітші (термеші) 
әрі ақындық қабілеті бар адам болған. 
(Өзінен кейінгі іні-қарындастары сұстылау 
жүзіне, үйдің үлкені ретінде ұрсып та-
стайтын ашулы, қаталдау мінезіне бола 
менің әкемді «Әшу» деп атаса, бұл кісіге 
ән салатын өнеріне болса керек «Ахау» деп 
жанама ат қойып алған екен).  Үшінші 
ұлы Мұқаш та аса келбетті, айбынды, іскер 
жан еді, өмірден ертерек өтті марқұм. «Аха
ау, Гүлдерайым, Күн мен Айым...» деген 
әнді естігенде апам: «Ойбайау, мынау әлгі 
Ортаншымның (Қайнысына қойған аты 
ғой) әні ғой...» деп тамсанып отыратын. Ал 
кенжесі Әкіш (Әкімбек) – Жандарбектің 
әкесі. Үлкендерден естуімізше оннан 
асқанша әжеміз Бисәлімнің омырауынан 
ажырамаған арда ұл болған көрінеді. Уызға 
әбден жарып өскен перзент болғандықтан 
ба, аса қайратты. Сонымен қатар өнерпаз, 
әзілқой, бір сөзбен айтқанда «сегіз қырлы, 
бір сырлының» нағыз өзі. Марқұм сексен 
жастың сеңгірінен асқанша атқа өзі мініп, 
реті келсе көкпарға араласып кете жаз
дап, тойтомалақтың да көрігін қыздырып, 
өмірінің соңғы сәттеріне дейін серілігін, 
сергектігін сетінетпей кетті. Ол кісі алдымыз
да жүргенде біз де алпыстан асқанымызды 
ұмытып, өзімізді жас сезініп, думанда
та беруші едік. Әлі көз алдымызда, сонау 
өткен ғасырдың жетпісінші жылдарының 
басы. Басқа бауырларынан ауқатты тұратын 
Мұқаш ағам аяқ асты екі аяқты мотоцикл 
сатып алып, мініп келді. Әкелісімен Әкіш 
ағам арсалаңдап оны сұрап мінді де, дырыл
датып заулай жөнелді. Сол күйі мектептің 
жанындағы алаңқайды екіүш рет айналып 
шықты. Балашаға қуана қызықтап, соңынан 
топырлап жүгіріп жүрміз. Әкіш ағам тоқтар 
емес. Бізге бір қолымен «Қашыңдар! 

Айтыстың аққан жұлдыз Жандарбегі, 
әлі талай биікке самғар еді...

Ары кетіңдер!» дегенді ишаралап қояды. 
Дарылдаған мотордың дауысынан не 
дегені жақсы естілмейді. Шуылдап біз де 
қалмаймыз. Ол кісі де аялдамайды. Бірақ, 
бір арық сияқты ойпаңдау жерге келсе, екі 
аяғымен жерді тірей қояды. Ондайда мото
цикл шарбақтан қарғығалы тұрған тұлпар 
сияқты алдыңғы дөңгелегі аспанға көтеріліп 
барып, алға қарай қайтадан зырылдай 
жөнеледі. Біз мәзбіз. «Көрдің бе, біздің 
ағамыз қандай күшті!» деп көршілердің 
балаларына қоқилана қарап қоямыз он
дайда. Осылайша тағы да бірнеше рет 
алаңды айнала жүргізіп барып, Әкіш ағам 
әйтеуір бір дөңеске мотоциклді жантайта 
жүргізіп барып тоқтатты. Сөйтсек, ә деген
де ет қызуымен айдап кеп жөнелген ағамыз 
тоқтатын кезде тежегішті басу тетіктерін 
ұмытып қалыпты... Ағамның алапат күш иесі 
болғанына тағы бір айғақ: осыдан оншақты 
жыл бұрын соғымға сояр кезде үштөрт 
жас жігітке күш бермей, жұлқынып жүрген 
«Сандыгер» (Санта-Гертруда) бұқаны арт 
жағынан баспалап жақындап барған күйі 
екі мүйізінен қос қолымен шап беріп ұстай 
алды. Сонан соң өзіне қарай қайыра шалт 
тартып қалды да оң жамбасымен бұқаның 
кеуде тұсынан қатты итере соққанда ана 
байқұс тоңқалаң асты. Әлекедей жаланып 
тұрған жігіттер дереу ес жиғызбай төрт 
аяғын қыл арқанмен құрсаулап үлгерді... 
Кейде әлдебір теріс қылығы жақпағандарға: 
«Әй, ағаш кеңірдегіңді жұлып алайын ба?!» 
деп сес көрсететіні болушы еді. Сол сөзі ел 
ішінде мәтелге айналып та кеткен... «Алып 
та анадан туады» демекші, Жәкеңнің шешесі 
Шәкен тәте де қаражаяу емес. Қазақтың 
халық әндерін былай қойғанда, қырғызша 
ырдағанының өзі қандай әсерлі! Жандардың 
туған ағасы Әлөш (Әбіш) пен жеңгесі Ғалия, 
сондайақ әкпесі Сахай (Күлсахан) Сарқан 
мәдениағарту училищесін бітірген кәсіби 
музыканттар мен мәдениет қызметкерлері. 
Інісі Жанатбектің қарымқабілетін де 
жұртшылық жақсы біледі. Айтулы әнші, 
бірнеше музыкалық аспаптарда шебер ой
найды. Бірталай облыстық, республикалық 
айтыстарда жүлдегер атанған айтыскер. 
Одан кейінгі інісі Ғани мен қарындастары 
Гүлстан, Ләйлә, Кәмшаттардың да асқақтата 
ән шырқайтын өнерлері бар. Бұлардан үлгі 
алған кейінгі толқын ұлдар мен қыздар, жи
ендер желкілдеген құрақтай өнерлі болып 
өсіп келеді. 

Негізі, ТабылдыБегімбеттен тараған 
әулет ішінде ұлдардан Айтан (Айтбек), 
Айтақ (Айтмұхамбет), Бердеш (Бердақын) 
және мен төртеуіміз жасымыз қарайлас 
болғандықтан құлынтайдай тебісіп, 
іркестіркес қатар өстік. Кішішыған орта 
мектебінде озат оқумен қатар әдебиет 
және көркемөнерпаздар үйірмелеріне бел
сене қатыстық. Жергілікті газеттер мен 
«Қазақстан пионеріне» шағын мақала, 
өлеңдеріміз жиіжиі шығып тұрды. 
Аудандық көркемөнерпаздар олимпиадала
рында бірімізбенбіріміз жарыса ән айттық, 
домбыра шерттік, көркемсөз оқыдық.

Домбыра, баян, гитараны мектеп 
қабырғасында жүргендеақ тәптәуір 
меңгеріп алған Жәкең соңғы сыныпта ән 
шығарумен де әуестене бастады. Сол кезде 
алғашқы махаббат сезімін арқау еткен бір 
әуені бар еді. Екеуіміз өнер мен өлең тура
лы, жалпы өмір жайлы жиіжиі пікірлесіп, 
ой бөлісіп тұратынбыз. Кейін әскерге 
кеткенінде де хат жазысып, мереке сайын 
құттықтау открытка алмасып тұрдық. Бір 
күні баяғы әуеніне сарбаз болып жүргендегі 

жағдайына лайықтап, мен жаңа сөз жаздым 
да, «Солдат сағынышы» деп ат қойып, өзім 
қызмет етіп жүрген аудандық «Жаңалық 
жаршысы» газетіне бастырдым. Нотасын 
Талдықорған педагогикалық институтының 
музыка факультетін бітірген тағы бір 
кішішығандық кәсіби музыкант бауырымыз 
Жанай Сүлейменов қағазға түсіріп берді. 
Әннің сөзмәтіні мынандай еді:

Жүрсем де жырақ та, 
Есімнен шықпайды. 
Екеуміз гүл бақта,
Кездескен күн айлы.

Қайырмасы:
Сүйікті сәулешім, 
Сағындым сені шын.
Кездесер шатты күн,
Келер ме біз үшін

Ақ нұрға малынып
Тұрғанда бар әлем.
«Күтемін, жаным» деп,
 Қиыла қарап ең.

Қайырмасы:

Шалқиды гүл сезім,
Жас жүрек елжіреп.
Сол түнгі сол сөзің,
Көңілді жүр демеп.

Қайырмасы:

Газеттің осы әнөлең шыққан 
қиындысын хатпен салып жіберіп едім. 
Ұзамайақ, НижнийТагиль шаһарынан 
«ғашық солдаттың» бауырлық алғыс сезімін 
арқалаған үшбу хаты да қалықтап жетті.

Айтыс көгінде құйрықты жұлдыздай 
жарқ етіп ағып өте шыққан Жандарбек ініміз 
қаршадай кезінен қағытпа қалжың сөздің 
де хас шебері еді. Сәті келгенде семсердей 
тілімен тіліп түсіп, елжұртты таңтамаша 
ететін. Бұл ерекше қабілеті кейінірек айтыс 
сахнасында да ұпайын еселей түскеніне 
бүкіл ел куә. Енді содан мысал келтірейін...

Жандарбектің Әзімбектің әзіліне 
ұтымды уәжі

1990 жыл. Алматы қаласы. «Наурыз 
– Айтыс» кезі. Әйгілі жамбылдық ақын 
Әзімбек Жанқұлиев пен біздің Жандарбектің 
айтысы. Жәкеңнің келіншегі Майра Тараз 
өңірінікі. Осыны тілге тиек еткен Әзімбек: 

...Жақсы өлең жүрегіңнен арылмасын,
Тағы да бола берсін бағың басым.
Жамбылда әнші болған құрдасымай,
Жақсылық армандаған сырласымай.
Талдықорған бардың да ақын болдың,
Өзіңе тиек болдыау қарындасым, – деп 

күйеу бала екенін еске сап қағытады. Сонда 
Жандарбек:

...Жастықтың, әрине, бір аптығы көп,
Дегенмен, жүрегімнің шаттығы көп. 
Жігіттің қайын жұрты бір жұрты ғой,
Жамбыл да  маған бауыр, жаттығы жоқ.
Білемін көкейдегі мықты арманың,
Халайық сөздерімнің құптар мәнін.
Жаман ба химияның түтінінен 
Әзеке, бір қызыңды құтқарғаным, – деп 

сыпайы сөйлеп отырыпақ есесін еселеп 
қайтарыпты. 

«Қи» ойысу
Жәкеңнің әкешешесі Әкіш ағам мен 

Шәкен тәтем ұзақ жылдар бойы колхоздың 
үйрегін бақты. Туғантуыстың бар баласы 
қол боста жабылып барып, үйректерге жем 
салысамыз, етке өткізілетіндерін көлікке 
тиеуге көмектесеміз, қора тазаласамыз. 
Тайқұлынша тебісіп ойнап жүріп, істі 
де тындырамыз, үйімізге азынаулақ жем 
ала қайтып, атаанамызды да қуантамыз. 
Алаңсыз асыр салып жүрген сондай сәулелі 
сәттерден соң шалпылдатып су шашысып, 
моншаға түсетінбіз. Соған жиналып жатыр 
едік. Жәкең сабынмен қоса кір ысқышты 
алып жатып:

– Қораның қиы бітті. Енді өз 
жотамыздыкін ояйық, – деп бәрімізді ду 
күлдіргені бар.

Көлікке кейіптеме
Жүйткіп келе жатқанбыз. Жол 

жиегіндегі сары «Жигулиді», жанында 
тұрған Жандарбекті көзіміз шалып, 
кілт тоқтай қалдық. Сәл аялдаған екен, 
аккумуляторы сыр беріп, қайтадан от алмай 
қойыпты. Тіркемеге алып жұлқи тартып 
қалып едік, «дүр» ете түсті.

– Өй, бұл жарықтық... жүрсе ғана көлік, 
жүрмесе «өлік» екен ғой, – деп Жәкең 
көлігінің капотын қағып қойды.
«Қыз Жібектің жебесі» қадалған жер

Біздің көше мектептің дәл жанында. 
Тұрғындары – түгелге жуық туыс. 
Сондықтан ба: қойы қоралас, адамдары 
аралас, балашағалары бауырмал. Соңғы 
сыныптарда іркестіркес оқитын бір 
тобымыз күнде кешкісін бірігіп волейбол 
ойнаймыз. Ұлқызымыз аралас. Жас 
аралығымыз екіүш кластық.

– Талғат, соқ! 
– Нүрәш, блоқ қой!
– Айтақ, аяма! 
– Мәулен, подача бер!
– Бердеш, қаттырақ ұр! 
– Жанай, секір!
– Жандар, маған жібер!
– Сахай, сақтан!
– Гүлнәр, дайындал! – деген дауыс

тарымыздан көше жаңғыратын. Бір күні 
ойынның қатты қызған кезі еді. Кенет, бір 
бойжеткеніміздің бар күшімен соққан добы 
мүлде басқа бағытқа қарай әуелей ұшты. 
Аңтарылып қарап қалыппыз. Доп шіркін сол 
самғаған қалпы мектепинтернат жақтағы 
жапжасыл шөп өскен алаңқайға барып топ 
етті. Артынан тұра жүгірген Жандарбек 
қасына барып қалт тұра қалды да, қатты 
дауыстап:

– Оо, ее, оо, ее, – деп «Қыз Жібек» 
фильміндегі Шеге ақынға ұқсап әндетіп қоя 
берді. Содан соң таңырқай тосылып қалған 
жұртқа карап: 

– Ал, ағайын! Қыз Жібектің отауы 
осында тігіледі! – деп «жариялады». Сәл 
кідірістен кейін күлкі кебежесінің көбесі 
сөгіліп, күллі көшені көңілді үніміз кернеп 
қоя берді. 

Мәселенің мәні мынада болатын: көрші 
Сүптай ауылының тоғызыншы кластағы 
бір баласы осы интернатта жататын. Аты 
– Төлеген. Сол «сері» өзінен бір сынып 
төмен оқитын әлгі қызымызға хатпен «сөз 
салыпты», бұл «көніп қалыпты» дегенді 
құлағымыз шалған. «Әуелеп ұшқан 
алты қаз»... то есть, арудың алақанынан 
аспандап барып интернаттың ауласына 
жер бауырлап жата кетіп, аунап түскен 
ала доп осынау «балашала» махаббаттың 
айғағындай болған екен. Қағілез де сезімтал 
Жандарбектің соны сезе қалып, қапелімде 
қисынын келтіре қойғанын көрмейсіз бе?!

Иә, сынапша сырғыған уақытай 
десеңізші! Жандарымыздан қапияда көз 
жазып қалғалы да отыз жыл жылжып өте 
шығыпты, Біздің әулеттің ғана емес, әмбе 
ән сүйер, жыр сүйер исі қазақтың сүйікті 
перзенті еді. Амал қанша, Алладан енді тек 
жаны жаннатта болып, пейіште нұры шалқи 
берсін деп тілейміз!

Нұрәділ БЕГІМБЕТ,
Панфилов аудандық 

мәдениет және тілдерді
 дамыту бөлімінің бас маманы, 

Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі.

Суретте солдан оңға қарай Нұрақын, Жандарбек және Нұрәділ. Алматы. 1986 жыл.
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Ал, біздің өңірдегі тарихи ескерткіштердің қағазға түсіп 
тізімделуі сол өткен ғасырдың 70ші жылдарының ортасы
на тура келеді. Солардың қатарында жерұйық Жетісудың 
бір бөлігі, біздің Жаркент өлкесінен табылған петроглиф
тер мен жазуларды да атап өтуімізге болады. Мысалы, 
Ырғайлы сайдағы құпия жазу, Кіші Қойтас пен Бұрхандағы 
суреттер, оның шығысындағы Шежін өзені аймағындағы 
қойтастардағы салынған бейнелер мен сан қилы қашалған 
жазу таңбалардың да ата тарихтан хабар беретіндігі дау
сыз. Аталмыш дүниелер біздің білетініміз ғана, әлі де бізге 
белгісіз тарих шаңына көміліп жатқан қаншама құнды затта
рымыз зерттелмей, жарияланбай, көптеген ғасырлар бойғы 
құпиясын бауырына бүгіп жатыр десеңізші...

Бабаларымыздың көзіндей болған осынау құнды тарихи 
жәдігерлерді тауып, кішігірім зерттеу жүргізіп, бұқаралық 
ақпарат құралдарында жариялап, бүгінгі ұрпақтарымен 
қауыштыру – біздің азаматтық парызымыздың бірі деп са
наймын. Осындай келелі істің басын ұстап, жүзеге асыруда 
мұрындық болып отырған Алматы облыстық М.Тынышпаев 
атындағы тарихи – өлкетану музейінің (Директоры – 
Р.Ә.Аязбаева, директордың орынбасарлары – К.Исабекова, 
А.Чанбаева мен О. Қуандықов), оның бірлескен филиалда
ры – Жаркент қаласындағы «Жауынгерлік Даңқ музейі» (Қ. 
Ибрайымжанов) мен «Жаркент мешіті» көркемөнер – сәулет 
музейі (М. Раев) қызметкерлерінің де үлесі зор.

Мәселен, біздер өзіміздің осынау музейлер тарапынан 
ұйымдасқан тобымызбен өлкетану бағытындағы тарихи – 
танымдық саяхатымызда ойлаған ойымызды жүзеге асыру 
үшін (03.10.2020 ж.) жолға жиналдық. Жол талғамайтын 
жеңіл көлікке мінген біздер Жетісу Алатауын бетке алып, 
Талды ауылдық округіне қарасты Лесновка ауылының 
солтүстігіндегі каналдан өткен соң, Қызылжарды жағалай 
тоғай ішіндегі жүруге жайсыз қисыққыңыр жолмен тауға 
қарай тура тартып кеттік. Жолбасшымыз Аслан, бұған дейін 
де барып көрген тастағы түрлі бейнелер туралы таңтамаша 
әңгімелерін айтып, бізді қызықтырып келеді. Жол бойындағы 
алғашқы аялдамамыз ені кең цементтелген көпірден өте 
салысымен кездескен, өзеннің шығыс беткейінде, сонау 
өткен ХХ ғасырдың 50ші жылдары басында салынып, 
1970–ші жылдарға дейін біршама ауылды электр қуатымен 
қамтамасыз еткен шағын су электр станциясының (ГЭС) 
тоналған қирандысы болды. Беткейде қиялай тартылған тас 
тоған арқылы келген су электр қуатын бөлгіш генераторлар
ды қозғалысқа келтірген соң, біз өткен көпір астымен өтіп 
барып қолдан қаланған тас тоғандар арқылы қайтадан Өсек 
өзеніне құйылатынын байқадым. Көліктен түсіп айналаға 
көз тастадық, фотоаппаратпен бірнеше түсірілім жасаған 
Мұрат көлікке отырысымен әрмен қарай жүріп кеттік. 
Одан әрі, кезінде аталмыш станция тұрғындарына арналып 
салынғанымен, кейінгі 80ші жылдардан соң балалардың 
жазғы демалыс орнына айналған «Қарлығаш» лагерін де 
артқа тастадық. Арай қызымыз осы лагерьде демалған 
балалық шағын еске алып, балалықтың бал дәуренінен біраз 
әңгіме тиегін ағытты. 

Көп кешікпей алғашқы олжамыз, көне түркі руника
сымен жазылған «қазақ» деген сөзі бар тасқа да жеттік. 
Түркі дәуірінде «қазақ» этнонимінің болмағанын тарихтан 
білемін, бірақ кейін таңбаланған бұл жазуды кім, қандай 
мақсатпен жазды екен? Кім болса да, тарихтың тамырынан 
хабары бар сұңғыла адам болды ғой. Иә, бұл өзі ой – санамда 
шешімі жоқ жұмбақ болып қала берді... 

«Міне, енді осыдан әрі қарай, тастағы суреттер көп», 
– деген Асланның сөзінен кейін бәріміз елеңдесіп, бір 
көтеріліп қалдық. 

Cөйтіп, келген жұмысымызды Өсек өзенінің шығыс 
беткейіндегі аласа тау жотасындағы беті тегіс қойтастарға 
салынған суреттерден бастадық. Біріншіден, ондағы көнеден 
келе жатқан тастағы беймәлім бейнелер мен жазуларды, 
бізге белгісіз таңбаларды тізімдеп, суретке түсіріп және 
олардың орналасу координатарын анықтау жұмыстарымен 
айналыстық. Нақтылап айтар болсақ: біз жазып жариялап 
отырған суреттер шоғыры Талдыдағы аспалы көпірден бастау 
алатын өзеннің сол жақ аңғарының солтүстіктен оңтүстікке 
қарай көлбей жатқан аласа таулы жоталы алқаптың, ұзындығы 
15 шақырымды алатын бір бөлігі ғана. Онда біздер түгелдей 
сыпыра сүзіп шыққан жоқпыз, әрәр жерге тоқтап, мөлшерлі 
аумақтан ғана түсіріп, одан келесіге ауысып дегендей жұмыс 
жасадық. Суреттер мен түрлі бейнелер тау сағасы ландшаф
тына орай күн сәулесі мен атмосфералық құбылыстардың 
әсерінен беткейдің теріскейіндегі қоңырқай күрең тартқан 
қойтастарда шашырай орналасқан. Бұдан басқа өзеннің 
батысындағы Үлкен және Кіші Қойтас аумағында, Үлкен және 
Кіші Өсектің қосылған жеріндегі сүйірлі тұмсықтағы жарта
старда петроглифтердің үлкен тобы бар екендігінен, оларды 
арнайы мамандар келіп қағазға түсіріп кеткенінен де хабардар 
едік. Бірақ, сол жазылып алынған аймақтың зерттелуі әлі де 

ТАЛДЫНЫҢ ТАҢҒАЖАЙЫП 
ПЕТРОГЛИФТЕРІ

(Басы 1-бетте)

үстірт, құжатталу жұмыстары да аяқталмаған болуы керек... 
Ал, біздер аралап қағазға түсіріп жүрген алқаптың әлі еш жер
де жарияланбағандығы бәріміз үшін ерекше жаңалық болу
мен бірге, зерттеушілікке деген үлкен қызығушылығымызды 
тудырды.

Содан, не керек фотоаппарат пен ұялы телефон да
рымыздың нүктелері бірінен кейін бірі сыртылдап қызу 
жұ мысқа кірісіп кеттік. Амал қанша, арнайы техни ка
лық құралдардың жоқтығы қолбайлау болып, тас тағы 
суреттердің көркемдік ерекшелігін толық ашуға мүм
кіндігіміз болмай тұрау. Сонда да болса бар жағдайды, мүм
кін дігімізді барынша пайдалана отырып, тау табиғатына 
сай ғұмыр кешкен ерте дәуір суретшілерінің төл туынды
сын мұқият қарап шықтық. Олардың жандүниесіне зерде 
арқылы үңіліп, тастағы бейнелердің мән – мағынасын ашу
мен бірге, шебердің ішкі ойын түсініп, көпшілікке жария
лау мақсатындағы әрекет барысында, бар білімімізді салып 
өзіміз ше зерттеп, реттілік, жүйелік сараптама жасауға тал
пыныс жасадық.

Бізге белгісіз ежелгі сурет өнері шеберлерінің тасқа 
қашап салып кеткен көріністерінің көбі: жабайы аңдардан 
 тауешкілер мен арқарлар, бұғылар, қасқыр бөлтірігімен, 
сондайақ, қолға үйретілген түйе, жылқы мінген адам, 
жәндіктерден жыландар, сонымен қатар антропоморфты 
бейнелерге жататын «күнбасты адам», билеп тұрған бақсы, 
мүйізінде «әлем ағашы бейнеленген» бұғылар мен сан
алуан қимыл қозғалыстардың жиынтығынан тұратындығын 
анықтадық. Және көптеген ғасырлар бойғы уақыт 
шеңберінде климаттық өзгерістердің әсерлерінен бүлінген 
кейбір түсініксіз бейнелерді де суретке түсіру ісі назардан 
тыс қалмады. Жалпы тастағы бейнелеу өнерінің даралығы 
 салынған көріністердің қайталанбас өзгешелігімен қатар, 
тарихимәдениет ескерткіші ретінде әрдайым эстетикалық 
талғамға сай болуымен құнды. Демек, осынау тастағы 
сурет өнеріне деген құрмет, яғни, біз жазып отырған 
петроглифтердің Жетісу өлкесінің мәдени саласындағы 
бағалы тарихи жәдігерлердің көрнекті бөлігі екендігін 
айғақтайды.

Тағы бір ежелгі дәуірге тән байқалған құбылыстың 
бірі, аспалы көпірден басталған аласа таулы жотаның етегі 
мен өзен жағасына дейінгі атшаптырым арақашықтық теп
тегіс жазық. Аталмыш жазықтың оңтүстігіндегі Бетағашқа 
дейінгі аумағы үйілген тас қорымдар мен әртүрлі (диаметрі 
6-12 м болатын) шеңбер, ромб, тағы басқа формадағы 
обаларға толы. Ой, сана арқылы салыстырмалы зерттеу 
жасай отырып, шамамен Қола, Сақ заманынан қалған көне 
жерлеу орындары болуы керек деп топшыладым.

Қорыта айтқанда біздердің, яғни, музей қызметкерлерінің 
өлкетану бағытында жасап отырған тарихитанымдық 
зерттеушілік сапарымызда тауып, суретке түсіріп, рет
ке келтірген тастағы таңбаланған бейнелердің тізімі 
төмендегідей болып шықты:

1. Арқарлар мен тәуешкілердің – 100ге жуық бейнесі,
2. Итке ұқсайтын 2 сурет;
3. Атқа мінген адамдар бейнесі 2 жерде кездесті;
4. Мүйізінде «Әлем ағашы» бейнеленген 2 бұғы;
5. Жәй бұғы суретінен 2 дана;
6. Қасқыр тәрізді 2 аң және 1 қасқыр үш бөлтірігімен;
7. Түйеге мінген 1 адам және 1уі түйе жетектеген 

бала;
8. Би билеп тұрған бақсы, 1 сурет;
9. Жаяу адам бейнесі 2 суретте бейнеленген;
10.  «Күнбасты адам», 1 сурет;

11.  Жыландар 2 жерде бейнеленген;
12.  Құдайдың табаны бейнеленген 1 сурет (?);
13.  Бүлінген түсініксіз бейнелер;
Жалпы, түсірілген суреттерге өзімше сараптама жасай 

отырып, біз жүріп жерлердегі петроглифтердің басым бөлігі 
Сақ дәуірінің өтпелі кезеңі мен Ерте темір дәуірі уақытына 
жатадыау деген жорамалға келдім. Ішінара қола дәуірінің де 
нақыштары бар екендігін жоққа шығармаймын. Себебі, тағы 
бір назарға алар ерекшелік, аталмыш тарихи жәдігерлердің 
Жетісу Алатауының етегінде орналасуы. Оған мысал, қола 
дәуірі соңындағы климаттық өзгерістердің әсерінен тақырға 
айналған жазықтан гөрі таулы аймақтың тіршілікке қолайлы 
болуы да едәуір ықпал еткен тәрізді. Демек, тағы бір ерекшелік 
– сол кезеңдердегі адамдар тіршілігінің арқауы, негізгі 
күнкөріс көзі аңшылық болғандығын байқаудың осы дерек
тер бойынша ой салып қараған адамға еш қиындығы жоқ.

Жаркент өңірінің өткен дәуірі мен сол заманға тіршілік 
иелерінің тыныстіршілігінен көптеген ақпараттарды 
беретін бұл құнды мұралардың еліміз тарихындағы ала
тын орнының айрықша екендігін көрсетеді. Сонымен 
қатар, тастағы сурет өнерінің асыл мұралары саналатын 
петроглифтердің тағы бір ерекшелігі: адамзат өркениетінің 
алғаш пайда болуы мен даму сатыларынан нақты түсінік 
беретін бірден–бір тарихи жәдігер. Бұл дегеніңіз Өсек өзені 
аңғарындағы сурет таңбалардың кешенді зерттелуі біздің 
арғы ата – бабаларымыздың наным, сенімі мен тұрмыс 
тіршілігі және айналысқан шаруашылығын жанжақты зер
делеуге мүмкіндік беретін бірденбір тарихи ескерткіш бо
лып табылады деген сөз. 

Демек, сөз соңында айтарым, біздің әрекет туған жер 
мен ел тарихына деген жанашырлық пен қызығушылықтан 
туындаған музейлік зерттеу ғана. Өзімізше саралай отырып 
атамекен шежіресін қағазға түсіріп елжұртқа бұқаралық 
ақпарат көзі арқылы жариялау, оқырманға жеткізу. Ал, ар
найы кешенді зерттеу жүргізу осы саланың тәжірибелі үздік 
мамандарының құзырындағы шаруа. Мемлекет тарапынан 
қолдау табылып, арнайы зерттеу жұмысы қолға алынса, ке
лер ұрпақ тәрбиесі үшін таптырмас рухани құндылық бола
тыны сөзсіз. Яғни, зерттеушілік тұрғыда қарастырар болсақ, 
әлі алда көптеген жұмыстарды жасау керектігі өзіненөзі 
сұранып тұр.

Сол үшін де мәдени мұраларды зерттеу, зерделеу мен 
сақтау, оларды ұлттық құндылықтар ретінде кейінгі ұрпаққа 
қалдыру, демек адами тұрғыда туған жер алдындағы 
перзенттік парызымыздың ең қасиеттісі екендігі айтпа
са да түсінікті жағдай. Сол үшін де парызымызға адал бо
лып, туған өлке тарихын түгендеп, барынша жаңғыртып, 
жанжақты насихаттауды қарқынды дамыту күн тәртібінен 
түспеуі тиіс...

Қали 
ИБРАЙЫМЖАНОВ, 

«Жауынгерлік Даңқ 
музейінің» меңгерушісі, 

Жаркент қаласы.
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ТЕМІР ҚҰРСАНҒАН ТҮРКІЛЕР
Туыстас тайпалардың, оның ішінде ерекшелініп 

алдыңғы орынға шыққан Түргеш тайпасы 
жолындағыларды қосып алып кейбіреулерін ығыстырып 
батысқа қарай ежелгі сақтар мен үйсіндердің қонысы 
болған Жетісуға жылжып, қоныстануына тура келді. «Өз 
ағасын ағаламаған, кісі ағасын жағаламайды» демейме 
қазақтар. Жетісу жерінде үйсіндермен бірге қаңлы, дулат, 
шігіл, т.б. қандас, туыстас, тілдес тайпалармен қосылып 
ту көтерді. Бұл кешегі түрлі ұлттар мен ұлыстарды 
біріктіріп тұрған орасан зор мемлекеттің арасында 
ауызбірлігін жақсы сақтаған Түргеш тайпасы еді. 

Батыс түрік қағандығының қоластында болған 
жерлердің барлығы оны мекендеген көптеген тайпалар 
Түргеш қағандығының билігіне көшті. Оларға қараған 
Үйсіндер, Дулулар, кейіннен Дулат тайпасының бір ата
сы болып тармақталатын Шымыр, Ботпай, сол сияқты 
Ысты, Шимойын тайпалары мойынсұнды. VІІІ ғасырдың 
басында ыдыраған Батыс түрік қағандығы тағы да қайта 
айналып келіп б.з.д. VІІІ ғасырлардан б.з. V ғасырына 
дейін ұлы даланы дүбірлеткен Ежелгі Көшпелілердің 
Дәуірі деп аталатын уақыт кезеңіндегі Сақтар мен б.з.д. 
ІІІ ғасырдан б.з. VІ ғасырына дейін жартылай көшпелі 
отырықшы Үйсін тайпалары мекендеген аймақта 
құрылды. Жетісу жері көне дәуірдегі тайпалар мен кейінгі 
ХV ғасырдың ортасында құрылған Қазақ хандығының 
арасын жалғап тұрған көрінбес кіндікбау оралған 
темірқазық іспетті. Тағы бір тоқтала кететін, тарқатылуын 
күтіп тұрған, мағынасын ашатын, көңілге орала беретін 
тіркес – түркі қағандығы туралы айтылғандағы «Он 
оқ бодон» немесе «қара бодун» (халық бұқарасы) деп 
беріліп жүрген сөз. Осындағы «бодун», «бодон» сөзінің 
түбірінен алып қарасақ қазіргі қазақ тілінде қолданылып 
жүрген бодандықтан шыққан, яғни мағынасы біреуге 
«бағынышты», «тәуелді» деген сөз. Нығымет Мыңжан 
«Қазақтың қысқаша тарихында» «Түрік қағандығында 
мемлекеттің ең жоғарғы билеушісі қағаннан бастап, 
ру, тайпа бастығынан бектерге дейін 28 дәрежелі лау
азым иелері болған. Олардың барлығы феодалданып 
келе жатқан шонжарлар еді» дейді (Сонда, 114 бет). 

Жоғарыдағы 28 лауазым иелері яғни басшылар 
халықтың негізгі тобын боданымыз, бізге тәуелділер деп, 
ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстап, айтқанын 
жүргізіп отырған. Бағынышты бодандардан басқа қалың 
бұқара халық арасында басшыларға тәуелді емес еркін 
өмір сүретін қауым мүшелері болғандығы байқалады. 
Қағандық «он оқ» деген он ірі тайпаға бөлініп оны шад 
басқарған. Ақсүйектердің туыстары мен балалары да ру, 
тайпа басшыларының, бағынышты иеліктердегі үлкенді 
– кішілі әкім қаралардың, олардың төңірегіндегілердің, 
әскер басылардың дербес құқықтары бар жеке топ болған. 
Б.з.д. 6 ғасырдағы Ежелгі Римнің басқару жүйесіндегі 
патрицийлер мен плебейлердің арасындағы жіктеліс 
сияқты Мұндағы патрицийлер ақсүйектердің тұқымынан 
шыққандар ел билеу ісіне еркін араласатындар болған 
болса, плебейлер ел басқару ісіне жіберілмегенімен 
рим қоғамында үлкен күш болғаны, олардың патриций
лерге қысым жасап өздерінің мүддесін қорғап отыра
тын халық трибундарын сайлап алатын деңгейге дейін 
жеткені белгілі. Сол сияқты түркі қоғамында да билер 
мәртебесінің еніп келе жатқандығын көруге болады. 
Жаңадан туындап келе жатқан еркін топтың мүддесін 
қорғау, солардың сөзін сөйлеу, мұңмұқтажын қағанға 
жеткізіп отыру мақсатында, алдыңғы қатарға шыққан 
шешен, көреген, жоғары лауазымдағыларға ойпікірін 
тартынбай жеткізе алатын адамдар болашақтағы билер 
кеңесін қалыптастырудың басында тұрған. Шонжарларға 
тәуелді халықтың ең төменгі жігі «тат» делінген болса, 
олар бектер мен тархандардың тек қана жеке иелігіндегі 
тәуелділер, кейінгі кездегі түсінік бойынша «төлеңгіттер» 
ұғымында болса керек. Бұлардан біз түркі тайпаларының 
жаңа даму сатысына көтеріліп, ақсүйектер мен қалың 
халық бұқарасының арасында жіктеліс күшейіп келе 
жатқанын көреміз. 

VІІ ғасырдың бірінші ширегінен кейін түркі 
тайпаларының арасындағы алауыздық әрі билік үшін 
басталған күрес елді іштей ыдырауға, бөлшектенуге 
алып келді. Тайпалардың көсемдері алауыздық 
көрсетіп, қағанға бағынбаушылық әрекеттерге ба
рып, наразылықтар көбейіп, көтерілістер жиіледі. Ба
тыс түрік қағандығы мен одан кейін құрылған Түргеш 
қағандығындағы жағдайды Таң патшалығы кірпік қақпай 
бақылап отырды. Қытайлар орталық билеуші қағанға 
қарсы көтерілген кезкелген тайпаның басшыларын өз 
жағына икемдеп, қағанатты әлсірету мақсатында оларға 
тартутаралғысын жіберіп, сыйсияпатын көрсетіп, 
әрқилы амал, айлатәсілдер қолданып, Орта Азияны, 
Жетісуды, Шығыс Түркістанды өз ықпалына алып, 
уысында ұстамақ ниетте болды. Кей жылдары әскери 

ЖЕТІСУ – КӨШПЕЛІЛЕРДІҢ
(Басы 1-бетте)

жорықтар жасап тұрғандығы да тарихтан мәлім. Тари
хи деректерде б.з. 700800 жылы Жетісуға күшпен ба
сып кірмек болған қытайлардың әскерін Түргештердің 
қолбасшысы ҮшЕлік қаған талқандап жіберген. Сол ала
сапыран кезеңдердің өзінде Іле өзенінің алқабын түгелдей 
иелігіне бағындырып, Қойлық қаласын кіші астана, 
ал оңтүстігінде Шу өзенінің бойындағы Суяб қаласын 
үлкен астана етіп ұстап отырған. 15ші ғасырда Қазақ 
хандығының іргетасы қаланған тоғыз жолдың торабын
да жатқан Жетісу аймағының сол кездеақ стратегиялық 
маңызы зор екендігін екі жағы да жақсы білетін. 

Түркеш қағандығы өмір сүрген 699 жыл мен 766 
жылдар аралығында олардың мекендеп, билік құрып 
отырған жерлері б.з.д. 32ші ғасырда дәуірлеген ежелгі 
үлкен мемлекеттің бірі – үйсіндердің қонысы еді. Орта 
Азия мекендеген түркі халқы сыртқы қауіпқатердің 
қоршауында қалып, жанжағынан анталаған жаулар
мен жағаласып өмір сүруіне тура келді. Қағандық үшін 
басты қауіпті жау бұрынғыдай араны апандай Таң 
патшалығы болса, ал екіншісі VІІІ ғасырдың бас кезінде 
күшейіп, басқа аймақтарды жаулап, енді біртіндеп баты
стан еніп келе жатқан араб басқыншылары еді. Жолын
да кездескен мемлекеттердің әскери күшінің барлығын 
талқандап, бұған дейін жеңіліс көрмей келе жатқан араб 
әскерлерін Түргеш қағаны Сұлу бастаған жауынгерлер 
714715ші жылдары шабуылдай отырып Әмударияның 
оңтүстік жағалауына дейін шегіндіріп тастады. Бірақ 
жат жерлік басқыншыларды тоқтатқанмен қағандықтағы 
билік басындағы шонжарлардың тайпаларға үстемдік 
етпек болған күресі асқына түсіп, жікжік бөлінген 
алауыздықтың салдарынан сарытүргеш, қаратүргеш бо
лып екіге бөлініп кетті. Батыс түрік қағанатындағы билік 
Жоңғар – Алтай мен Жетісуды қосқанда Тоқарыстанға 
да билігін жүргізген қарлықтардың қолына көшті. 
Олардың арасындағы ондаған жылдарға созылған 
қырқысқан қанды соғысты бақылап отырған Таң им
периясы мүмкіндікті ұтымды пайдаланып жорық жа
сап, шабуылдап келіп Шығыс Түркістанды жаулап, 
одан кейін түргештердің астанасы Суяб қаласын басып 
алды. (Қазақстанның әскери тарихы. Алматы. 1999. 29
бет). Осылайша бірбірінен мыңдаған шақырым алыс 
жатқан батыстағы Арабия түбегіндегі құмнан шыққан, 
екіншісі топырлаған құлдар топырақтан соққан Қытай 
қорғанының арғы жағындағы мемлекеттің онда да 
басқыншылық, жаулаушылық сипаттағы мүдделері 
ежелгі Үйсіндердің, қазіргі Қазақстанның Жетісу 
жерінде тоғысып, әскерлерінің қарулары түйісті. Араб 
әскерлері өздері басып алған Тараз қаласынан шыға 
алмай қытай әскерлерінің қоршауында қалды. Араб 
халифінің Хорасандағы жергілікті билеушісі Әбу 
Мүслім қоршаудағыларды қиындықтан құтқару үшін 
қосымша әскерлер аттандырады. Екі жылға созылған 
қытай мен араб күштерінің арасындағы текетірес 751 
жылы шілде айында Талас өзенінің бойын шеп жасап 
алып отырған екі басқыншы елдің әскерлерінің арасын
да болды. Жетісу жері үшін тайталас Тараз маңындағы 
Атлах қаласында араб әскерінің қолбасшысы Зияд ибн
Салих пен Таң армиясының қолбасшысы Гао Сяньчждің 
арасындағы жүрген бес күндік қантөгіс соғыста шешіліп, 
қытай іскерлерінің толық талқандалуымен аяқталды. 
Осы шайқастан түргештер мен қарлықтардың елге 
үстемдік жүргізу, билік үшін бірбірімен қаншама жау

ласып, қырқысып отырса да шет жерлік басқыншыларға 
қарсы күресуде ымыраласып, ынтымақтастық таны
тып, арабтармен одақтастыққа барып, олардың да осы
дан кейін Жетісуды тастап шығып кетуіне зор ықпал 
етті. Шығыстағы азулы мемлекетінің бірі Қытайдың да 
осы соқтығыстан кейін қазақ жеріне көз алартушылық, 
жаулаушылық пиғылы тоқырады. Араб халифатыныңда 
шығыстық экспанциясы бәсеңдеді. Бұған араб
тар басып алып күшпен бағындырып отырған Орта 
Азия халықтарының арасындағы арабтарға қарсы 
наразылықтардың өршуі, көптеп көтерілістерге шығуы 
да әсер етті. 766жылдары құрылып Жетісу, Ферғана, 
Қашқария, Сырдарияның біраз жеріне дейін қол асты
на қаратып, билік жүргізген Қарлұқ мемлекетінің де 
күшейіп бел алуы, араб басқыншыларының ілгері жыл
жуына кедергі болды. Атлах түбінде болған ұрыста 
Түргештер мен Қарлықтар арасында болған әскери 
ымыраға келуде де көрегендік ой жатқан сияқты. Ол 
іргеде отырған Қытай билігінің ашкөздік ниетінің ертеңгі 
күндері тағыда қозып, араны ашылып кез келген сәтте 
қауіп төндіріп тұратындығын ертерек сезінгендіктен 
қытай әскерін талқандаудың сәтінің түскендігін екі туы
стас елдің, қарлықтар мен түргештердің басшыларының 
ұзақ ақылдаса келіп түйген шешімдері болуы керек. 
Олай деуіміздің бір себебі 8ғасырда Сары теңізден сонау 
Қара теңізге дейінгі созылып жатқан ұлы дала мен алып 
тауларды алып жатқан кең аймақта, түркі тілдес тайпалар 
және қытайлар құрған мемлекеттерден басқа сол кездері 
олардың арасында қарсылық көрсететін өзге күштің жоқ 
екендігін біліп, олардан сақтанудың тиімді жолы араб
тар жағында соғысу деп санағандығы көңілге қонымды. 
Шын мәнінде осы тарихи фактілерге сүйеніп айтар 
болсақ 751 жылы Атлах түбінде өздері мойындағандай 
сұмдық қырғынға ұшыраған қытайлар Орта Азия, 
Қазақстан, Шығыс Түркістан мен Тибет елдерінен 
біржолата кетіп, бірнеше ғасыр бойы ішкі жағдайларына 
араласпады. Түргештер мен Қарлықтар ежелгі ата 
қонысымыз Жетісуды жат жерліктердің билігіне бер
мей сақтап қалды. Тек мың жылдан кейін ғана мазасыз 
Жоңғар ойраттарын түптамырымен жоярдың алдын
да қытайлар 1756 ж. қазақ жеріне ауыз салып көрмек 
болғанда Абылай басқарған қазақ қолы қарсы тұрып, 
бетін қайтарғаннан кейін ниеттерінен қайтты.

МОҒОЛДАР
Қазақ билеушілері Керей хан мен Жәнібек хан

дар құрған мемлекет өзінің тұрағын батыс Жетісу 
жеріндегі Талас пен Шу алқабына салды. Бұл аймақ ХІV 
ғасырдың 1348 жылы Шағатай әулетінің тұқымы сана
латын Тоғылық Темірдің билік басына келіп Моғолстан 
атын алған жергілікті түркі және түркіленген моңғол 
тайпаларының мемлекеттік әскери саяси бірлестігі бо
латын. Олардың ортақ тілі түркі тілі еді. Бастапқыда 
көптеген зерттеушілер моңғолдар мен моғолдардың 
арақатынасын ажырата алмай шатастырып, атаулар
дан кеткен қателікке балап жүрді. Шыңғыс ханның 
иелігіндегі Монғол империясының құрамындағы баста
масын Бату хан (12271255 ж.ж.) салған, оның өзі мен 
тұқымтұянағы нығайтқан Алтын Орданың иелігіндегі 
аймақтың шығыс шеті саналатын Жетісу, Оңтүстік 
Қазақстан, Қырғызстан жерлерін қамтыған территорияда 
құрылған феодалдық мемлекет еді. Моғолстан деп атала
тын бұл бірлестіктің негізін құрап отырған дулат, қаңлы, 
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үйсін, керей, арғын, барақ, ақбарақ депте 
айтылады, көнші (көн. тері илеуші) не
месе сағырыш барлас, барын, т.б. қазіргі 
ұлы жүздің, қырғыздардың, қарақалпақ 
сияқты елдердің құрамына кіретін тайпа
лар болатын. Зерттеген тарихшылардың 
жазуынша Моғолстанды мекендеуші 
халықтың саны 1415 ғасырдың өзінде 
4,5 миллион адамнан асатын болған. Ал 
біз есімізге түсірсек б.з.д. 2ші ғасырдағы 
үйсіндердің халық санына үңіліп көрсек 
Моғолстанның халқының санын молай
тып отырған үйсіндер деуімізге бола
ды. (Қараңыз. В.П.Юдин. Центральная 
Азия в 1418 веках глазами востокове
да). Ал бұл өз кезегінде Моғолстанды 
мекендейтін халықтын негізгі бөлігін 
мал шаруашылығымен айналысатын 
көшпелі түркі тайпалары құрайды дейтін 
болсақ, оны отбасындағы үйелмендердің 
санының көптігімен түсіндіруге болады. 
Моғолстан халқының басым бөлігі, яғни, 
тұрғындары бұрындары сар даланың 
сақшылары болып өткен б.з.д. 5ғасырмен 
б.з. 2ғасырларындағы грек, рим тарих
шылары таңғалып, тамсана жазған дүние
мүлкі мен өздері басынан аяғына дейін 
алтынмен апталған самұрықты сақтар 
мен үйсіндердің қоныстанған жері еді. 
Шығыстан жылжыған тайпаластарын 
бауырына алып, жерін кеңейтіп, шаруа
сын шалқыта жүргізіп, мыңғыртып мал 
бағып, сусыз жерге су шығарып, егін 
егіп қоныстанып отырған Қытайдың өзі 
татулық сұрап, қыз беріп құдандалы болып 
отырған Ұлы үйсіндердің орталығы еді. 
Орта Азияның ортасын ойып тұрып орна
ласып, оңы мен солын өзіне түгел қаратқан 
қуатты да, қаһарлы көк түріктердің мекені 
болатын. Бұл жердегілер Шыңғыс хан 
құрған бәсекесіз империяның қаһарлы 
әскерлерінің құрамында бөтен елді 
бағындыру жорықтарының барлығына 
қатысып, шыңдалған, түркі тілдес туы
стас жергілікті тайпаның ұрпақтарынан 
өскендер еді. Сол сияқты Шыңғыс 
ханның жаулап алуынан кейін бала
сы Шағатайдың иелігіне берілген, 
солардың ұрпақтарының билігінде 
қалып Жетісудың тұрғылықты халқымен 
қанжыны араласып, сіңісіп кеткен 
моңғолдар еді. Олардың саны да шамалы 
болғандықтан тұрғылықты халықпен ара
ласып салтын, дәстүрін тілін жоғалтып 
түркіленді. Көптеген шығыстанушы 
ғалымдардың, зерттеушілердің тұжы
рымы мен В. П.Юдиннің көрсетуі бой
ынша «моғол» деген атаудың Жетісу 
мен Шығыс Түркістанға дейінгі аймақты 
мекендеген тұрғындарға телінуі тікелей 
моңғолдармен байланысты екендігі 
шындық. Шыңғыс хан 1219 жылдың 
өзіндеақ Қазақ жері мен Орта Азияға 
жорыққа шығар алдында үлкен ақылдас 
өткізіп бүкіл бағыныштыларының алдын
да тақ мұрагері ретінде Үгедейді (1229
1241 ж.ж. билік құрды) бекіткені белгілі. 
Алып империяның қаһарлы билеушісі 
Шыңғыс ханның талап етуі бойын
ша хандық билік мәңгіге «алтын текті» 
әулеттің ұрпақтарының қолында ғана 
болуға тиіс деп саналған. Орыс тілінде 

жазылған деректердің көбінде «золотой 
род», «золотого рода», деп оны моңғолдың 
«алтан уруга» деген сөзінен «алтын тек» 
деп тікелей аударып отыр. Меніңше бұл 
сөз ешқандай аудармасызақ қазақша «ал
тын ұрық», «алтын тұқым» деген барлық 
түркі тұқымдас жұртқа таныс, түсінікті 
ұғымды беріп тұр емес пе. Сондықтан 
да Шыңғыс ханның түркі тілдес тайпа
дан шыққандығын растайтын дәлелдің 
бірі осы десекте болады. Жаулап алған 
жерлердегі халықтарды уысында тырп 
еткізбей ұстап отыру үшін құрылтайда 
ұлы ханның мұрагерлері Жошы, Шағатай, 
Төле, Үгедейдің ұлыстарына қосымша 
көмекші күш ретінде отбасыларымен 
қоса 4 мың жауынгерден бөлініп беріліп, 
сонынан тағыда 23 мыңдай қосымша 
күш жіберілгендігі мәлім. Басқыншылық 
жүргізіп қанжоса етіп басып алған 
жерлеріндегі туыстық, ағайындық одан әрі 
барып тайпалық қарымқатынастардың 
жібін үзіп, халықтың өзге тобымен арала
стыра отырып олардың басын біріктірмей 
билеудің жолын жеңілдетуді ойлаған 
Шыңғыс ханның үлкен саясатының бірі 
осы болатын. Осындай «бөліп алда билей 
бер» саясатын жүргізу арқылы моңғолдар 
басып алған жерлерінде үстемдік 
жүргізіп, өздеріне таныс тәртіптерін 
енгізіп, бағыныштыларына күнделікті 
мал баққызу, ертеңгі күндері болатын 
ұрыстарға қажетті керекжарақтарды 
жасату, қаружарақтарды жөндеп, рет
ке келтіру жұмыстарын атқартып, оны 
қатаң бақылап істетіп отырды. Хандар 
өздері билік жүргізіп отырған жерлердегі 
тұрғылықты халықтың арасына көшіріліп 
әкелінген моңғол қандастарына олардың 
отбасыларымен бірге артықшылықта өмір 
сүруге қолайлы жағдай жасап бергендігі 
белгілі. Моңғол ханының жарлығымен 
орталықтан көшіріліп әкелінген оларды 
жаулап алған жерлердегі рулармен ұлыс
тайпалардың басына қойып, қолдарына 
үлкен билік, мәнсап беріп солар арқылы 
барлық ойға алған жұмыстарын жүзеге 
асырып отырды. Қарапайым, бодандықта 
қалған былайғы жұрт солардың айтқанына 
көніп, айдағанына жүрді. Жергілікті жер
ге «моғол» атауыда осылар арқылы енді. 
Жергілікті аймақта негізінен түркі тілдес 
тайпалар өте көп болғандықтан көшіріліп 
келгендер тұрғылықты халықпен ара
ласып аз жылдардан соң моңғолдық 
тілінен, салтдәстүрінен, әдетғұрпы мен 
жоралғыларынан айырылып, біртебірте 
түрікіленіп, тілдерін ұмытып, осындағы 
тайпалардың тіліне көшіп, сөйлеп кетті. 
Қазіргі қазақ тіліндегі сөйлеу тілімізде 
ішінара кездесіп қалып жататын моңғол 
тілімен түбірлес сөздер сол моғолдық 
дәуірден қалған жұрнақтар. 

Араб мұсылман әскерлерінің 8ші 
ғасырдың екінші жартысынан бастап 
Орта Азияға жасаған басқыншылығынан 
кейін біртіндеп жайылып келе жатқан 
ислам дінінің үстемдігі, Қарахан 
мемлекетінің оны ресми дін ретінде 
қабылдағаннан кейін тіпті өктемдік 
алып күшейе түскенді баршаға аян. Ис
лам дінінің Орта Азиядаға белсенді 

түрде таралуы бұл өз тарапын моңғол 
үстемдігіне де айтарлықтай кедергі 
келтірді. Түркі әлемінің қоршауында өмір 
сүруге мәжбүр болған тілдік ортасының 
біртебірте алыстап ыдырап жойылуы
нан Үгедей иелігінен көшіріліп әкелінген 
моңғолдардың өздері тілдік, тұрмыстық, 
салттық ерекшеліктерін жоғалтып кел
ген жерлеріне тастай батып, судай сіңіп 
түркіленіп кетті. Бұл кезінде ұлан дала
ны дүрілдетіп, өткінші нөсердей селдетіп 
шығыстан батысқа сырғый жөнелген 
ғұндарға ілеспей қалған ұрпақтарының 
біразын қаумалап қонысына алып 
қалған жерұйық Жетісудың байырғы 
тұрғындарының бірі – Үйсіндердің 
тегінің өте күшті екендігінен хабар береді. 
Моңғолдарда сақтардың, үйсіндердің, 
түркілердің тілдік, тұрмыстық мәдени 
шеңберінің құрсауына түсіп түркі 
тектілерге айналды. Жетісу өлкесі 
ағынды өзен суының үйірілген иіріміне 
ұқсас еді, жанжағынан келгендердің 
барлығын тұңғиығына тартып алып 
жататын. Көптеген оқырмандарға 
белгілі қазақстандық шығыстанушы 
В.П.Юдиннің «ХІV – ХVІІІ ғасырлардағы 
Орталық Азия шығыстанушының 
көзімен» деген кітабындағы (Алматы. 
2001 ж.) Моғолстанға қатысты зерт
теу мақаласында қазақ хандарының 
қоныстану кезіндегі саяси жағдайларына 
былайша сипаттама береді: «Моғолстан 
жерінде төрт мемлекет пайда болды. 
Біріншісін Шығыс Түркістандағы Ақсу 
қаласын орталық еткен Уәйіс ханның кіші 
баласы ЕсенБұқа мемлекеті. Екіншісін 
саяси орталықтары Қашқар, Яркент, Хотан 
қалалары болған дулат тайпалары биле
ген иелік. Үшіншісі қазіргі Қазақстан мен 
Қырғызстан территорясында қалыптастан 
Ыстық көлдің солтүстігі мен Жетісуды 
алып жатқан Жүніс ханның мемлекеті. Ал 
төртініші иелікке Шығыс Түркістан – Ко
мул (Құмыл), кей кездері Тұрфан кіретін 
шығыстағы шеткергі аймақтар еді дейді. 
(Аталған кітаптың 185 беті). 

Шын мәнінде бірбіріне тәуелсіз, 
бытыраңқы мемлекеттердің арасын
да алауыздық туып, ішкі қырқыстар 
белең алып тұрды. 1428 жылы Уәйіс 
хан қайтыс болған соң оның үлкен ұлы 
Жүніс хан мен кіші баласы Есенбұғаның 
арасындағы бақ таласы мен тақ тала
сы үшін күрес халықтың халтұрмысын 
әлсіретіп жіберді. Әсіресе елгежерге жиі
жиі көз алартып, шапқыншылық жасап, 
жылданжылға күшейіп, қауіп төндіре 
бастаған шығысындағы іргелес отырған 
ойраттарға тойтарыс бере алмайтындай 
күйге түскен кез еді. 

1417 ғасырлардағы Орта Азия 
халықтарының тарихында маңызды орын 
алатын Моғолстан құрылымы әртүрлі са
яси күштердің қоршауында тұрды. Оның 
бірі Мин әулеті билеп тұрған қытайға 
арқа сүйеген, бірақ өздері батып ша
буылдай алмайтын Тоғылық Темірдің 
иелігіндегі ел болса, екіншісі, жиіжиі 
әскери жорықтарға шығып, Орта Азияны, 
Шығыс Түркістанды қандай жолмен бол
сада өз уысына түсіруге тырысқан Қытай 
мемлекеті еді. 15ші ғасырдың екінші жар
тысында Моғолстан жеріне арғы атасы Жо
шыдан тарайтын Орыс ханның ұрпақтары 
Жәнібек пен Керей хандардың, Дешті 
Қыпшақ даласындағы Өзбек ұлысының 
бір бөлігінің рутайпа көсемдері мен ба
тырлары, билері қолдаған, өздеріне сеніп 
соңдарынан ерген 200 мыңға жуық адам
ды ертіп аяқ басқанда бұл мемлекеттің 
ішінде саяси ыдырау үрдісі жүріп жатыр 
еді. Ежелгі үйсін бабаларының жері қайта 
келген ұрпақтарын жатсынбай қарсы 
алып, болашақтағы іргелі елдің шаңырағы 
көтерілді.

Молот СОЛТАНАЕВ,
«Жаркент айнасы» газетінің 

Бас редакторы.

• Дүние-ғапыл

ЖҮРЕГІМІЗДЕСІЗ, 
ЖАН ӘКЕ...

Күздің қоңырқай тартқан күндерінің 
бірі.  Түнімен дөңбекшіп ұйықтай 
алмадым. Жаман түс көріп шошып 
ояндым. Сағатқа қарасам таң алагеуімдегі 
шама екен. «Пісмілламды» айтып, 
жақсылыққа жорыдым. Таң азаннан 
баршамыз өз тірлігімізге асығатын 
үйреншікті жайт. Ерте тұрып қызымды 
мектепке жіберіп, жұмысқа дайындалып 
жатқан шақ. Кенеттен толғап қоя берген 
телефон үні, түсімде көрген үрейді селт 
еткізіп оятқандай. Телефоннан жеткен 
хабарды естіп төбемнен біреу суық су 
құйып жібергендей күй кештім. Қол
аяғым дірілдеп, тілім күрмеле берді. 
«Өтірік!» деп айғалағым келді. Жан
жаққа телефон соғып, дәрігер ағайын
туыстардан көмек іздей бастадым. 

***
Әкеме жете алмай, көзімнен аққан 

жасым ағылтегіл болып төгіліп жатты. 
Қызымды мектептен дереу сұратып алып 
ауылға – Басқұншыға қарай жол тарттық. 
Анашымның көзіне ота жасатқан, ол 
кісіге жылауға болмайтындықтан, 
әуелгі уайымым сол  болды. Ол кісіні 
алдаусыратып, бәріміз жұбатыпақ 
жатырмыз. Өң мен түстің арасында 
жүргендей, сыртымыз күліп, жүрегіміз 
қан жылады. Аудандық аурухананың 
бас дәрігермен күнде байланыста 
болдық. Ота жасалған соң, реанимация 
бөлімінде жатқан әкемнің оянуын күттік. 
«Аяғының ұшы азмаз жыбырлады» 
деп көңілді демеген дәрігердің сөзі 
алтыннан да қымбат бола түсті. Үміттің 
әлсіз жанған ұшқыны бізге осындай 
күшқуат сыйлағандай. Сол уақыттарда 
Жаратқанның құдіретінің шексіздігіне 
анық көз жетті.  Әрнәрсенің қадіріне адам 
баласы сол сәттерде жете түсінеді екен... 

Дәрігердің айтқан нұсқауыменақ 
ауруханаға мезгілмезгіл асауқат апарып 
бердім. Үмітімді үзгім келмей, жазылып 
кетеді деген сеніммен жақсылыққа 
жорып, әдеттегі күйбең тіршіліктің 
ыңғайымен ақыры Алматыға қарай жол 
тарттым. Үйге келген түні кеудемді өксік 
қысып, ыстық жас сыртқа атылды. Жан 
шіркін шарқ ұрып тыныштық таппады. 
Не істерімді білмей абдырап таңды көз 
ілмей атқыздым. Ертеңінде әкемнің 
өмірден озғаны туралы қаралы хабар 
жетті. Ішім арман мен күйінішке толып, 
жан дүнием езіліп, әкемнің бейнесі көз 
алдымнан сырғып өтіп жатты. 

Бүгін, асқар тау әкеміздің – Нұрбектегі 
Мырзағали Әлімжанұлының өмірден 
озғанына міне, 40 күн болып қалыпты.

«Әке» деген ұғымның қандай 
салмақты, қасиетті екендігін ұқтырып 
кеткен жан әкем!  Жанымызда болмасаң 
да, өр тұлғаң жадымызда асқақтап мәңгі 
сақталады. Бойымызға адалдықтың, 
ізгіліктің дәнін егіп, ар тазалығын бекітіп 
бердің. Бір сенің берген тәрбиеңді 
жүз мектеп  бере алмайды. Балаңның, 
немереңнің, ұрпағыңның қамын жеп, 
солардың болашағы үшін аянбай тер 
төктің. Бақұл бол, Жан Әке...

Бұлбұл НҰРБЕКТЕГІ 
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Ономастикалық атаулардың негізінде 
өз дәуірімен сабақтас орын алған тари
хи оқиғалардың желісі жататынын да 
ескергеніміз жөн. Мысалы, «Жалаулы», 
«Керейсай», «Долаңқара» «Шікіме» 
атаулары тарихи оқиғалармен байланы
сты. Жер атауларын таңдау барысын
да басқа нысандармен салыстыру, сол 
жердің ерекшелігін айшықтау, тарихпен 
байланыстыру әдістәсілдерімен қатар 
өткен өмірдің белгілерін таңбалайтын,   
тұрмыс пен салт сарындарын 
дәріптейтін де жер атаулары кездеседі. 
Мысалы, «Торыайғырдың асуы», 
«Жауырынбайлаған», «Қызұясы» атаула
ры осыған нақты дәлел.  

Демек, өткен ғасырлардың сан алуан 
оқиғалары мен шежіресін ұрпақтар жа
дында сақтағымыз келсе, алдымен, жер
су аттарының байырғы тарихи атауларын 
түгендеп шығу парыз дер едім. «Тарихқа 
әркімнің де бар таласы» деп намысын 
жаныған көкірегі ояулар жандар шама
сына қарай жазып та, зерттеп те жүр. 
Алаңдататын мәселе, олардың байламы 
үнемі бір жерден шыға бермейді. Мәселен, 
бір ғана «Әулиеағаштың» бастапқы атауы 
туралы уәждер сан алуан: Әулиеағаш, 
Жуанағаш, Үлкенағаш, Киеліағаш. Сол 
себепті саясат салдарынан еш негізсіз 
бұрмаланған, бас қаша аталған, транс
крипциясы өзгерген, сөйтіп, жұртшылық 
жадынан өшкен географиялық атаулар
ды жоғалтпау үшін кешенді зерттеулер 
жүргізуді бар шамыздың міндетіміз дер 
едім, ағайын!

Бүгінде ел аузында тамтұмдап 
сақталып қалған, ғажайып сырларға 
толы, елдігімізді дәріптейтін атаулар 
ономастика, топоним тұрғысынан зер
деленсе, этнолингвистикалық қырлары 
түсіндірілсе, жастарымыз бір талай мағ
лұмат алар еді. Ұрпақтардың  танымдық 
өрісі кеңейіп,  тілдік қорымыздың то
лысатыны сөзсіз. Әрине, кейбір атау
лар мұрағаттық құжаттарда кездеспеуі 
де мүмкін, яғни қағазға түспей қалған 
жағдайлар да кездеседі.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы ая
сында республика бойынша географиялық 
атаулар дың толық ақпараттық қорын 
әзірлеу мәселесі назарға алынбады. 
Өкініштісі, жер атауларының сөздігін 
жасап, қай атау қандай жағдайда, қандай 
мағынада қойылғанын, ол сөздің түпкі 
мәні нені мегзегенін айқындау жұмыстары 
тарихымыздың түгенделуіне сүбелі үлес 
қосар еді.

Осы орайда, Жаркент өңірінің 
әсемдігін айшықтайтын, әрі тарихи 
төлқұжаты іспеттес көркем жерлеріміз 
молынан кездеседі. Тіршілік болмысы 
табиғатпен тамырлас бабаларымыз жаз 
бойы малының қамы үшін шөбі шүйгін, 
бұлақөзендері мол, табиғаты әсем, 
жер бедері қонысқа ыңғайлы Жетісу 
Алатауының тармағы «Белжайлау» деп 
аталған тау алқабын жайлаған екен. 
Ауызекі әңгімеде осы жайлаудың өзін 
«Үйгентас Белжайлауы», «Белжайлау» 
деп атап жатады. Атақты «Орбұлақ» 
шайқасы өткен кезең де осы жайлау 
төскейінде.

Белжайлау төскейі – тарихи 
жәдігерлер тұнып тұрған өлке, осы 
байлықтыңтолық зерттеліп, зерделен
бей жатқаны Жаркент азаматтарына 
үлкен сын. Осы тақырыпқа қалам тартып 
жүрген жерлестеріміз де, тарихшылар да, 
этнографтар да  саусақпен санарлықтай. 
Жыл сайын жайлауға шығып, бір тың 
мәлімет болса да жиыптеріп өлкенің 
тарихын түгендеуге бар күшжігерін 
салып жүрген Бексұлтан Нұржекеұлы 
ағамыздың еңбегі ерен. Халыққа таны
мал қаламгерлер Рахметолла Нұрпейісов, 
Сәрсенбі Дәуіт, Тұрсынғазы Әлпейісов, 
Мәлік Балғабаев ағаларымыз жинақтаған 
мәліметтер өңірлік тарихымызды әр 
қырынан толықтырып жатыр. Ел аузы
нан естіген әңгімелерін қағазға түсерген, 
этнографиялық ізденістерімен таны
мал Әдепхан Төреханұлының еңбектері 
де өлке тарихын тануға қосқан елеулі 
үлес. Базархан Жақыбаевтың Жаркент 
өңіріндегі өзенсулар туралы гидронимді 
санаттағы топономикалық танымдық 
еңбегі «Жаркентте жеті өзен, жеті арасан» 
– тарихты түгендеуге ұмтылған талпы
ныстар. Мамандығы тарихшы жерлесіміз 
Қали Ибырайымжанов та көптеген та
рихи еңбектер жариялады. Тарихи

ЖЕР, СУ АТАУЛАРЫ – ТАРИХИ 
ТАНЫМНЫҢ ТЕМІРҚАЗЫҒЫ

(Басы 1-бетте)

танымдық бағытта ізденіп жүрген, аты 
аталмай қалған азаматтар болса кешірім 
сұраймын, өйткені барлығын біле беру 
мүмкін емес. 

«Көргені жақсы» деген халықпыз ғой, 
туған жердің тарихын білу көргенділіктің 
белгісі, оны ұрпаққа жеткізу – пары
зымыз.Осы орайда, тарихы тереңде 
жатқан, өзімнің балалық шақтан сыры
на қаныққан, аралап көрген жерсу ата
уларына тоқталып, естігенбілгенімді 
көпшіліктің назарына ұсынуды мақсат 
тұттым. Жоғарыда аталған: «Ордың 
бұлағы», «Қызылқия», «Майлы төбе», 
«Баркөрнеу», «Сатылы» топономикалық 
атаулары жайында ел аузынан естігенім 
және оқыған деректерім әр қилы. Жазба 
тарихқа үңіліп, танымдық ізденістерін 
көне деректермен сабақтастырған 
Бексұлтан Нұржекеұлының пайым
дауында: тарихи кезеңге куәгер болу 
тұрғысынан Бесшатыр, Есік қорғанынан 
кейінгі қазақ халқының ерлік дәстүрін 
паш ететін орын – Орбұлақ кезеңі. 
«Өзендер өрнектеген өлке» кітәбінен 
бастау алатын тарихи ізденістерді ты
нымсыз зерделеп келе жатқан Бексұлтан 
ағаның еңбектерінде айтылмаған кейбір 
деректер өлкетанушы Асан Оразбайұлы 
Тұрабаевтың еңбектерінде кездеседі. Мы
салы, жауды улы шөптердің түтінімен 
улап жеңу әдісі. 

«Сасықтеке» деген улы шөп адамға 
жанап кетсе болды, безгек тигендей жа
нын шығарады екен. Соны суға қайнатып, 
оған шүберек малып кептіреді де, жағып 
жіберсе түтіні жанжануарды уландырып 
тастайды екен. Осы әдіспен қазақ сарбаз
дары улы шөптерді жоңғарлардың жолы
на тастап, олар шатқалға ентелей енген 
кезде отты жебемен дәлдеп атып, тұтатып 
жіберіп отырған. 

Желдің ығында болса да, улы түтінге 
тұншықпас үшін қазақ жауынгерлері 
аузыбасын ешкінің майымен майлап 
алған екен. Себебі ешкінің майы тез 
тоңазиды да сүзгінің рөлін атқаратын 
қабыршық түзетіні айтылады. Байқамай 
уланып қалғандары болса, қымыз бен 
меңдуананы араластырып ішіп, құсады 
да, тазарып аман қалады. Ал аттары улан
са тұмсығына құйрық маймен ұрып, дер 
кезінде уды қайтарған. 

Осылайша улы түтінге ұрынып, 
мәңгіріп, есеңгіреп қалған жоңғарлардың 
алдыңғы шебін қазақтар екі жақтан 
атқылап, қырғынға ұшыратады. Осы кез
де Самарқаннан 20 мың қолымен шыққан 
Жалаңтөс Баhадүр де жетіп, сағы сынып, 
жүні жығылған жоңғар жасағын кері 
қарай қуып тастайды. 

Біз осындай өзімізге беймәлім 
деректерді «шындыққа өтірікті 
тұздықтау» деп қабылдасақ, ал өзіміз 
тарихты зерттеп, зерделемесек, «жаны 
ашымастың жанында басың ауырмасын» 
дегендей біздің тарихты біреу жазып бере 
ме? Ойланайық, ағайын!

Топономикалық жер атаулары жайлы 
әңгіме өрбітсек, «Қызылқия» – Орбұлақ 
кезеңінің шығысында жатқан күнгейлі 
беткей. Оңтүстігі «Үшсудың құйғаны», 
шығыс оңтүстігі «Майлытөбенің» 
етегіндегі «Ақсу» өзенімен шектесіп 
жатқан қырқалы, жылғалы, қиялы қоныс. 
Беткейде шымырлап шығып жатқан бұлақ 

суларының астынан қызыл керім көрініп 
тұрады, атауы осыдан болса керек. 
Беткейдің қалың бүлдіргенінен жүрген 
аттың тұяғы қанға боялады. Шыңғысхан 
заманы тұсында «Отқия» деп аталғаны 
Б.Нұржекеұлының ізденістерінде 
дәлелденген. Осы жота жайылымы отты, 
әрі қия жер болғандықтан байырғы атауы 
«Отқия» жердің топономикалық сипатын 
дәл беріп тұр емес пе? Осындай дерек
тер тарихтың түгенделуіне, ұрпақтардың 
танымының толысуына мұрындық бола
ры сөзсіз.  

«Майлытөбе» (Итшоқы) – Орбұлақ 
жотасының шығыс қапталында ұзынынан 
созылып жатқан биік жота. Жері 
шұрайлы, мал бағуға ыңғайлы қоныс. 
Жотаның басы Іле алатауының биік 
шыңқұздарына ұласады, жаз соңына 
қарай түнде ызғар күшейген мезеттер
де, ұлар ықтап, етекке Майлытөбеге 
түседі. Кеңес кезінде жаңбырлы жыл
дары немесе жауынды күндері малшы
лар биік беткейдегі қоныстарына шыға 
алмай, қиналғандықтан «Итшоқы» деп 
атап кеткен. Осы жотаны кейінгі ұрпақ 
тек Итшоқы деп атайды да, байырғы 
«Майлытөбе» атауы ұмытылып бара жа
тыр. Әдепхан Төреханұлы: 

«Итшоқы» боп атанған Майлытөбе,
Төрт түлікке құт мекен жайлы төбе.
Жұлдыздармен сырласып жақұт көзді,
Сүйіп тұрған секілді айды төбе.
Өзінің өрге шықпас ездігіне,
Жеткізді бір қу ауыз сөзді міне.
Майлытөбе жойылып ауыз екі,
Аталып жүр Итшоқы сөздігінде,  деп 

толғанады. 
Осындай тірліктің қамымен өзгеріске 

ұшыраған жер атауларына байырғы атын 
қайтарып, ұрпақтардың санасына құйып 
отырсақ қана тарихымыз бұрмаланбайды. 
Егер тарихқа дендеп, ауызекі аталып 
кеткен жер атауларын байырғы қалыпқа 
түсірмесек, кейінгі буын ұрпақ «Итшоқы» 
жотасы деп өзеуреп тұрса аға ұрпақ бізге 
сын емес пе? Ойланайық, ағайын!

Белжайлаудың әсемдігін, асқақтығын 
айшықтайтын көркем жері –«Баркөрнеу» 
биігі. Баркөрнеудің төбесінен Іле 
алқабы толық көрінеді, қарсы беттегі 
«Торайғырдың асуы» табан астында 
қалғандай болады. Баркөрнеу тауы – 
атақты жазушы, жерлесіміз Бексұлтан 
Нұржекеұлының атақонысы, ертеректе 
Шыңғысхан жайлаған «Көренлік» жай
лауы. 

«Барған жұрт Баркөрнеуді биік дейді,
Тұрады бұлтқа басы тиіп дейді.
Жігіттің шықпас аты батырлықпен,
Шығарар туған жерін сүйіп дейді», – 

деген Бексұлтан Нұржекеұлы ағамыздың 
жыр жолдары әнмен көмкеріліп, атақты 
әнші, жерлесіміз Нұржан Жанпейісовтың 
орындауында жиі айтылады. 

Осы деректердің бәрі жазба тарихта 
сақталған. Әжеммен еріп Белжайлауға 
шыққанда көнекөз, ақылман
шежірешіл ақсақалдар әңгімесінен 
осы мағлұматтарды естіген емеспін, 
осы деректерді тек Бексұлтан ағаның 
еңбектерінен оқыдым. Тарихты бір адам 
жазбайды, бір адам жасамайды, тарих
ты халық жасайды, ал оны білу немесе 
зерттеу әркімнің танымпайымына сын. 
Осы тұрғыдан, әр саналы адам, туған 

жеріне деген ыстық ықыласпен тарихы
на тереңдеп, естіген деректерін зерделеп, 
көпшілікке ұсынып отырса, нұр үстіне 
нұр болар еді.

«Жалаулы» жотасы – Орбұлақтың 
шығысындағы Жарбұлақтың үсті. 
Орбұлақ шайқасының жеңісінен кейін 
осы биік жотаға қазақ ханының жалауы 
тігілген деген жорамал айтылады. Тарихи 
құжаттарға сүйеніп айтылған осы жора
мал шындыққа жарасады. 

«Керейсай» – Стамшал сазының 
күнгей шығыс жағындағы малға жайлы 
иінді сай. Тарихи құжаттарға сүйеніп 
Бексұлтан ағаның жазғаны бойынша XII 
ғасырда Жамұқаға қарсы шыққан Онхон 
бастаған Керей батырдың қолы осы сайға 
келіп тоқтаған. Жанұзақ Қасымбаевтың 
ізденістерін зерделеу барысында Әдепхан 
Төреханұлы осы жорамалдың шындыққа 
жақын екенін мойындайды. «Керба
стау, Келіншексай, Керейбұлақ» атты 
мақаласында осы мәселеге терең тал
дау жасайды. Ел аузында «Керейсайы», 
«Керейбұлақ» деп те аталады. 

«Майлықара» /Долаңқара/ – 
шығысында Китің өзенінің күркілдек 
шатқалындағы атақты ЖаркентАрасан, 
КөкталАрасанмен шекаралас, батысын
да Қойбын қойнауымен, солтүстігінде 
Қайшы көктеуімен, оңтүстігінде 
Қызылжар мен Ақжазық аймақтарымен 
шектелген күнгей жота. Жусан мен 
тобылғысын тартсаң сүт, бетегесі мен 
бозқарағанынан май шығатын өте 
құйқалы жер. Мал жыл бойына төрт 
мезгіл жайлайтын, әсіресе, көктемде – 
жуа, сарымсақ, ырғайы малға құнарлы 
азық болатын құтты қоныс. Көнекөз 
қариялардың айтуынша (Әдепхан 
Төреханұлының жинағаны) ертеректе бұл 
жер «Майлықара» деп аталған екен. Қыс 
маусымында Майлықара жотасында қар 
жатпайды, еріп кетеді. Жаркент өңірінде 
айтылатын қара өлеңде:

«Жұғымды бетегелі майлықара, 
Жайылым төрт түлікке жайлы қара», – 

деген жыр жолдары бар. 
Қазаққалмақ шапқыншылығындағы 

үлкен ұрыста қазақ батырлары қалмақтың 
батыры Долаңқараның басын осы жерде 
алған екен дейдімыс, содан барып осы 
жер Долаңқара атанып кеткен. Долаңқара 
батырдың басын алғаны жайында дерек
тер Балғабек Қыдырбекұлы, Мұхаметжан 
Етекбаевтардың шығармаларында 
келтіріледі. Ел аузында: 

«Атыңнан айналайын Долаңқара, 
Ерте тұрып атыңның жалын қара», 

– деген жыр жолдары осы мекеннің 
шұрайлы қоныс екеніне куә. Осы 
мәліметтерді кейінгі ұрпақ жадында ұстап 
өссе, жеріне деген сүйіспеншілігі, еліне 
деген мақтанышы артып, танымына оң 
әсерін тигізетіні даусыз. 

«Шікіме» – 1930 жылдары кеңес 
үкіметі осында алғаш рет шаруа 
жастарының мектебін /ШКМ – школа кре
стьянской молодежи/ ашқан жер. Осыған 
байланысты осы мекен Шікіме аталып 
кеткен.  Көктал ауылының солтүстік 
шығысында орналасқан.  

«Торыайғырдың асуы» – Орбұлақ 
кезеңінің солтүстік қапталына жайғасқан 
жалама құзды, солтүстік батысын қалың 
қасат қар құрсаулаған шыңы биік мұзарт. 
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Биік құздың басынан Орбұлақ асуының оңтүстік шығыс 
етегінде ағып жатқан арынды «Ақсу» өзені бастау алады. 
Мен естіген әңгіме бойынша, ертеректе зобалаң көшті 
бастап, малжанның асудан аманесен өтуіне жол салған 
жалқұйрықты Торыайғыр екен. Есті мал торыайғырдың 
үйірін тиекті тағамен тағалап, қалған малды солардың 
соңынан айдап, аттылыжаяу биік шыңнан асып, таудың 
арғы бетіндегі қонысқа өтеді екен. Суан тайпасының 
көші Мыңшұңқырдан ары, жері шұрайлы алқапқа 
тоқтаған. Көш бастаған Биғаш батыр «мына жердің түгін 
тартсаң майы шыққалы тұр, байлық та, барлық та осы 
жерде» деген екен. Сол жер, содан былай «Тоқтабарлық» 
атанған. Шығынсыз зобалаң болмайтыны анық, мал 
тұяғымен жылжыған қар көшкінінің астында қалып, қаза 
болған боздақтың жесірі, күйеуін жоқтағанда: 

Торыайғырдың асуыай,
Көңілімнің жасуыай.
Құзға тастап баласын,
Мына жұрттың қашуыай, – деп  зарлаған екен. Зама

на қысымымен босқын болған бабаларымыздан қалған 
естелік осындай сыр шертеді.

«Жауырынбайлаған» – Белжайлаудың күншығыс 
оңтүстігінде, Баркөрнеу тауының солтүстік қапталында 
орналасқан қарағайлы әсем тау аңғары. Бұл жер
ге қатысты да аңыз көп. Бір нұсқасында, ертеректе 
жоңғар мен қазақ бірбіріне ұдайы барымтаға шығады 
екен. Ол кезде жауырынға қарап жол бағдарлайды 
екен. Жоңғардың жауырынға қарап сөйлейтін сәуегейін 
тексеріп көрейін деген қазақ жауырыншысы адамдар
ды атқа мінгізіп, жауырынды қарағайдың басына іліп 
қойған екен. Жоңғар жауырыншысы осы көріністі 
өзінше болжап, «қазақтар кейін қайтып барады, олар
дан қауіп жоқ» деп хабар береді. Сонымен, бейқам 
отырған жоңғарлардың жылқысын қазақ барымташыла
ры оңай олжалап кетеді. Осы оқиғаға қатысты бұл жер 
Жауырынбайлаған атаныпты.

«Қызұясы» – «Жасылкөл» етегінде «Көккезең» 
белесінің шатқалмен түйіскен тұсындағы жартас, терең 
құздың басы. Қызұясы туралы аңыз көп. Бексұлтан 
Нұржекеұлының нұсқасында: жас жігіт құз басына 
бүркіттің баласын алам деп барып, арқаны үзілген соң, 
ұя ішінде қалып қояды. Бауырын құтқаруға барған әпкесі 
өзі түскен арқанмен бауырын шығарып жібереді, ал өзі 
шығып келе жатқанда жартасқа үйкелген арқан үзіліп 
кетеді. Содан қыз мәңгілік мекен еткен жартас Қызұясы 
аталыптымыс. 

Әдепхан Төреханұлының келтірген нұсқасындағы 
аңыз қалмақ қолбасшысының құз басына ұя салған 
бүркіттің балапанын алуға байланысты өріледі. Ұядан ба
лапанды алуға батыл жігіттер табылмаған соң, қалмақтар 
тұтқынға түскен қазақтарға жүгінеді. Жау қолына түскен 
батыр қыз «бауырымды тұтқыннан босатып, ауылға 
қайтарсаңыз, ұяға өзім түсіп, балапанда алып шығамын, 
әрі тоқалдыққа алуға білдірген қолқаңызға келісем» 
деген екен. Қыздың келісіміне масаттанған қалмақ 
қолбасшысы қазақ жігітін босатып, еліне қайтарады 
да, қыларқан естіріп, қыздың ұяға түсуіне дайында
лады. Намысты қыз, «қыранның қияғын да қалмаққа 
қор етпеймін» деген сертпен, ақ тәні мен адал жүрегін 
туған елінің садақасына байлап, қалмаққа күң болғанша, 
қыранның ұясында, туған жердің қиясында қалғанын 
артық санап, арқанды шешіп жіберіп, сол ұяда мәңгілік 
қалған екен.  

Осы екі нұсқа «Қызұясы» жартасына қатысты ел 
аузында сақталған әңгімелердің қағазға түскендері, 
ел аузында жүрген басқа да нұсқалары бар. Тарихқа 
қиянат жасамай, ел жадында сақталған деректерді 
жинақтап, солардың ішінен көңілге қонымдысын ек
шеп, ұрпақтардың санасына сыналап енгізсек, бізді 
қолымыздан кім қағыпты?...

«Суықтың сайы» – Белжайлаудың терістігінде 
орналасқан табиғаты ерекше әдемі, суы мол, жай
ылымы жұғымды, өрісі кең, қарағайлы тау аңғары. 
Суықтың сайының ең жоғарғы басындағы биік тау
да аңқұс көп, елімізде сирек кездесетін Ұлар құсы да 
осы жерді мекендейді. Қазақ үшін қасиетті саналатын 
құс ұлар мекендейтін бұл жердің көркем табиғатына, 
тәнті болған Жаркент өңірінің тумасы, қазақтың 
маңдайына біткен алтын көмей әнші Дәнеш Рақышев 
«Сағынышым – ұларым» деген әнін арнаған жер. 
Әдепхан Төреханұлы Жақыбаев сөзін жазған бұл ән – 
«Қазақтың дәстүрлі 1000 әні» атты антологияға енген 
тамаша шығарма. Әнді кейінде, Дәнеш ағаның өзіне 
тән ерекше мәнеріне сай орындап жүрген – мәдениет 
қайраткері, дәстүрлі ән өнерінің майталманы, Жаркент 
өңірінің перзенті Нұржан Жанпейісов. Нұржан бауыры

мыз әнді нақышына келтіре орындағанда, туған жерге 
деген сезім кеудеңе сыймайды. 

Сағынышым өзіңе тұнығындай «Суықтың»,
Ағысына ән қосып, толқынынан сыр ұқтым.
Су алуға келмедің, сыр ашуға бұйықтың,
Лапылдаған сезімді келіп тұр ма суытқың.
Сағындырған, сағым қуған, 
Тау еркесі – ұларым, – деген мәтіні де әннің құдіретін 

арттырып, туған жерге, оның көркем табиғаты мен 
әсемдігін асқақтатар ұлар құсына деген құрмет пен 
ыстық ықыласты айғақтай түскен.

«Басатқарағай» – Белжайлау алқабының теріскейінде 
биік қарағайлы орманмен көмкерілген әсем тау. 
Қойнауында қайнар бұлақтары бар, етегі кең, жеке тау 
аңғары. Құрылысқа қарағай кесіп, бөрене дайындаған 
жер болғаннан соң орыстар «Кардон» деп атап кеткен 
екен. Малшы қауым осы қонысты бүгінге дейін Кардон 
деп атайды. Кеңес дәуірінде Панфилов ауданындағы 
атақты «Үшарал» ұжымшарының сауын сиыр ферма
сы отыратын. Бұл қоныс – жерлесіміз, Қазақстанның 
Халық артисі, марқұм Дәнеш Рақышев ағамыз жерін, 
елін сағынғанда жыл сайын келіп, демалып қайтатын 
Белжайлаудың көрікті жері.

Әкем Әдепхан Төреханұлының туған өлкесін 
өлеңмен өрнектеген жыр туындыларымен бірге 
этнографиялықтанымдық: «Торыайғырдың асуы – 
Тоқтабарлық», «Қарақолдың асуы, Есенқолдың жай
лауы», «Кербастау, Келіншексай, Керейбұлақ», «Кар
дон», «Әулиеағаш» және «Туған жер – алтын бесігім» 
атты танымды мақалалары тоқсаныншы жылдары 
республикалық, облыстық және аудандық газеттерде 
жарияланып, көпшілікке жол тартқаны белгілі. Слам
хан Мырзаханұлы Жақыбаевтың редакторлығымен 
осы еңбектері 1998 жылы «Жапырақ жайған бәйтерек» 
жинағына  топтастырылды. Сол кезеңде осыдан отыз 
жыл бұрын жарияланған «Кардон» деген мақаласында 
осы қоныстың 1913 жылға дейінгі байырғы атауы 
«Басатқарағай», «Басатжұрт» аталғаны жазылады. Оры
стар Жаркент өңіріне келіп, осы жерді қарағай кесіп дай
ындайтын орын ретінде пайдаланғандықтан «Кардон» 
атап кеткенін баяндайды. Басатқарағайға іргелес жатқан 
әсем қарағайлы үлкен сай қапталын «Сырлы там» атаған, 
байырғы атауы «Сырлы сай» болғанынан сыр тартады. 
Басатқарағай немесе Басатжұрт деп аталған қонысты 
Салпық би атамыз мекендегеніне назар аударады. 

«Жаркент айнасы» газетінде жарияланған «Салпық 
би туралы айтылмаған анық» атты мақалада «Құсмұрын 
жайлауының атын өзгертіп «Басат қарағай» деп атап 
жүргенін» тілге тиек етеді. Елге түсінікті болу үшін, 
мәселенің аражігін ашайын. Құсмұрын жайлауы де
ген атауға келсек, ол Белжайлау тауларының бір жеке 
жотасы, оңтүстіктен солтүстік шығысқа қарай еңкейе 
созылған түйетайлы жота. Алыстан қараған жолаушыға 
құс тұмсығына ұқсас әсер қалдырады, сондықтан да 
«Құсмұрын» аталған болар. Құсмұрын деп аталатын жота 
/Шоқан жазбасында шоқы деп аталған/, географиялық 
бедерін ескерсек дұрыс атауы тұмсық болады. Құсмұрын 
жотасында ел отыратын жұрт жоқ, малшы қауым осы 
тұмсықтың етегіне ғана қоныстанады. 

Басатқарағай аталатын жұртта таудың баурайын 
жағалай қарағай өсіп тұрған етекке дейін қоныстануға 
болады. Басатқарағай аталатын қоныс жеке бір таудың 
аңғары. Марқұм әжем – Мәриәмкүл Болатай қажы 
қызының, атам Дәулетхан Ерғалиұлының /ата деп атай
тынбыз/ әңгімесі менің жадымда. Атам «Үшарал» кол
хозында қызмет атқарған жылдары осы жұртқа жайлауға 
шыққанбыз. Сонда әжемнің: «мына жұрт бабаларың 
қоныс еткен мекен, анау көктас – мен шай қайнатқан 
орын» деп айтқаны әлі көз алдымда. Әжемнің айтып 
тұрғаны Басатқарағайдың шығысқа қарай созылған 
етегінде табиғи ұзыншақ көктас бар. 

Жайлауға демалысқа шыққан кезімізде Бексұлтан 
ағамен осы таудың басына жаяу шығып, алтын тамыр 
шөбін қазып алғанбыз. Сондағы сұхбатта, Бексұлтан аға 
осы қоныста атабабалары отырғанын және бұл қонысты 
«Шымылдық қарағай» деп атайтынын жеткізген.   

«Естіген құлақта жазық жоқ» деген қазақтың ба
ласымын, әжемнен естіп өстім, Салпық би атамыздың 
үш бірдей шөбересі /Дәулетхан Ерғалиұлы, Әдепхан 
Төреханұлы, Сламхан Мырзахнұлы/ «Басатқарағай» деп 
атаған атақонысты мен тек «Би Салпық» атты еңбегімде 
бабақоныс деп атадым. Сонымен, Құсмұрын өз алдына 
жеке жота, ал сол кезеңнен өткен соң оңтүстік батыс 
қапталындағы таудың баурайынынан «Басатқарағай» 
қонысы басталады, сол жерде көктас жатыр. Әже көрген, 
әке көрген мен бабақоныс «Басатқарағай» мекенін /Со
вет кезіндегі атауы «Кардон»/ сәби кезімнен естіп, көріп, 
біліп өстім. 

Бабаларды сыйлау, сол бабалар мекендеген 
атақонысты білуден бастау алады. «Басат» деген сөздің 
мағынасын айту үшін 2013 жылы шыққан «Қазақ 
сөздігі» түсіндірме сөздігіне жүгінеді. Менің пайымдау
ымда, ежелде қазақ «басат» деп қонысы жайлы, қойнауы 
тыныш мекенді атаған. Сөздікке бұл сөз Ә.Нұрпейісовтің 
«Қан мен тер» романында келтірілген мағынада алынған. 
Өйткені, «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде» /Алматы, 
1999; 85 бет/ Ә. Нұрпейісовтің «балықтар толқымайтын 
тыныш жерлерде, қамысты басаттарда жүреді» деген 
сөзіне сілтеме жасалған. Сөз нұсқаларының қолдану 
ерекшелігін зерттеп жүрген ғалым С.Бизақов «Сөз 
нұсқалары және балама атаулар» кітәбінде /Алматы  
2008, 400 бет/ «басат деген көлік жүруге қолайлы жер» 
деген түсіндірме береді.

Қазақ тілі әлемдегі ең бай тілдердің қатарында. 
1953  жылғы шыққан академиялық сөздік 180 мың 

сөз қорын межелесе, соңғы шыққан 15 томдық қазақ 
тілінің түсіндірме сөздігінде 150 мыңнан астам сөз бен 
сөз тіркесі енгізіліпті, жекелеген ғылыми зерттеулер
де қазақтың сөздік қорында 600 мың сөз бар екені, ал 
барлық сөз және сөз тіркестерін қосқанда 2 миллион 550 
мыңнан асатыны айтылады. Энциклопедиялық туынды
лар құндылығы оның авторлық ұжым құрамына енген 
мамандармен қатар бөлінетін қаржыға да байланысты,  
оны да ескеру керек. Игерілмей жатқан қазақ сөздері 
қаншама? Менің айтпағым, әр қазақ сөз аясын тарылт
пай, сөздік қорымызды байытқанға үлес қосса құбақұп. 
Барды бағаласақ қана сөздің бағы жанады. Ойланайық, 
ағайын!

«Салпық би туралы айтылмаған анық» атты мақалада 
тағы бір әңгіме Салпық бабамызға қатысты айтылады. 
Бабамыздың атын үш дуанға /кейбірде үш жүз деп ай
тылады/ әйгілеген «Аққоян» тұлпары екені күллі Суан 

тайпасына мәлім. Аққоянның атағын шығарған бәйге  
қай жерде өтті, осы жері көңілге қонымды емес. Бәйге 
мақалада келтірілгендей «Күреңбелде» емес,  Найман 
елінің «Қаракемер» /Ақсу ауданына қарасты/ деген 
жерінде өткен. Бұл туралы деректерді мен Мырзахан 
Жақыбайұлы мен Әуелхан Төреханұлынан естігем, 
осы деректер Әдепхан Төреханұлының  «Жапырақ 
жайған бәйтерек» кітәбінде «Бәйтеректің бұтағы» атты 
тарауында келтіріледі. Кәтіптің редакторы Сламхан 
Мырзаханұлы Жақыбай немересі. Бәйгенің, шыныменде, 
Найман елінде өткеніне ешкім дау айта алмайды. 

Екінші мәселе, бәйгенің жүлдесі кімге бұйырды. 
Әкемнің нұсқасында бас бәйге жүлдесі Жалайыр Баян 
биге беріледі. «Би Салпық» атты менің мақаламда 
бәйгенің бас жүлдесін бабамыз Арғын Баян бидің 
қанжығасына байлап бергені айтылады. Найманда Баян 
би болыпты деген деректі кездестірмеппін. Мақалада 
айтылған Суан тайпасының Тұрсын руынан шыққан Баян 
би, шындығында, Дулат елін мекендеген. Баян би туралы 
деректерге үңіліп, зерделеген емеспін. Мен атам Мырза
хан Жақыбайұлы мен ағатайым Әуелхан Төреханұлынан 
естіген әңгіме ауанымен жаздым. 

«Салпық би туралы айтылмаған анық» атты мақаладан 
кейін, естіген әңгімелерді ой елегінен өткізсем, Суан тай
пасынан шыққан Баян бидің осы бәйге жүлдесіне қатысы 
қисынсыз ба деп топшылаймын. Неге? Найман елі сау
ын айтып, үлкен тойға Суандардың жақсыжайсаңдарын 
шақырғаны күмән келтірмес. Тойға Суан елін Стамшал 
болыс пен Қожбамбет бидің бастап барғаны туралы 
әңгіме барлық дерек көзінде бірдей айтылады. Тарихқа 
үңілсек, Суан елін бастап барған Исламшал /Стам-
шал/ қария Тоқарыстанның болысы, ал Қожбамбет 
би Суанның бас биі, сонда елді бастап барған ел бас-
шылары тұрғанда Тұрсын руынан шыққан биге жол 
беріле ме? Жөн-жосықты сақтаған халық емеспіз бе? 
Ойланайық, ағайын!

 «Сыйласаң – сыйлы боласың» деген халықтың ба
ласы ретінде, мен үлкен буын адамдардың пікіріне тек 
өз ойымды, өз пікірімді білдірдім. Баян биге қатысты 
екінші түйткіл, Баян бабамыздың Дулат елін мекендегені 
күмән тудырмайды, қай кезде келді, осы жәйт күмәнді. 
Елге жасы ұлғайғанда қайтқаны айтылады, бірақ қай 
кезде, беймәлім. Бұл сауалға тек архивті ақтарғанда ғана 
жауап ала аламыз. Абайлайық, ағайын! 

«Өз елінің, туған жерінің тарихын біле алмаған 
адамның білімділігіне сын» деген ұстаным менің өмірлік 
қағидам. Архивке кіріп, тарихқа үңілген емеспін, қолыма 
тиген деректерге және естіген әңгімелерге сүйеніп, өз 
атабабама қатысты жәйттерді ғана қағазға түсірдім. 
Әрине ауызша жеткен тарих бір деректі сақтаса, кейбір 
деректер ұмыт қалады, яғни сенімсіздік туындайды. 
Мысалы, бәйге жүлдесі қай Баян биге бұйырғаны жай
лы әркім әр түрлі айтады. Осындай ауызша саналуан 
нұсқада жеткен деректер зерделенсе ғана шындыққа жа
насады. Алла денге қуат берсе, архивті ақтарып, естіген 
тарихи құндылықтарға қатысты ақтаңдақ беттерді зерт
теуге де уақыт табылар.  

Туған жер, бабалар тарихына құрметпен қарап, 
оны терең танып білуге деген құштарлық ұрпақтар 
арасындағы сабақтастықты жаңғыртудың өзегі 
дер едім. Тарихты білу алдымен өзімізді танудан 
басталатыны да ақиқат. Осы шағын мақаламда 
Жаркент өңірінің тарихи төлқұжаты іспетті жер 
атауларына тоқталдым. Ағайын ақиқатқа жүгініп, 
сабақтастықтың өзегін үзбей, туған өлкеміздің тари-
хын түгендеуге баршамыз жұмылайық. Тарихымыз-
ды білу – өзімізді тану. Өткенді білмесең, білгеніңнен 
ой түймесең, сонда тағылымды қайдан аласың, 
қандай тәлім бересің? «Бабаларын білмеген перзент 
– ата-ана тәрбиесін көрмеген жан» деген байлам бар. 
Осыны ойланайық, ағайын! 

Айбын ТӨРЕХАН,
академик.
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(Жалғасы. Басы өткен нөмірде – «ТАЛАПКЕРЛІК 
ЖАҒДАЙ»)

Ауызша емтиханға барғанда бұрын институтқа кіргенде 
сырттарынан көріп жүрген көптеген жастарды кездестіріп, 
амандасып, таныстық. Неге екенін білмеймін, үлкен ересек 
кісілер көп. Бұлар өздері емтихан тапсыра ма, әлде біреуді 
ертіп келіп тұр ма, ол жақтары маған беймәлім, сұрауға 
ұяламын. Емтиханға кіру кезекке тұру реті арқылы орындал
ды. Мен орта тұстан кірдім. Емтихан қабылдап екі кісі отыр 
екен, біреуі жас жігіт, біреуі егде тартқан адам. Билетті алып 
қарасам, білетін сұрақтарым, отырып дайындала бастадым. 
Бір сұрағы әдебиеттен, екі сұрағы қазақ тілінен екен. Өзімше 
дайын болдым.

Бір кезде менің де кезегім келді. Алты баладан кіргізген 
бөлменің іші кең, жарық. Терезені ашып тастаған, себебі, 
күн өте ыстық. Сұрақтар бойынша жауап беруге кірістім, 
әдебиетке байланысты жауабымды айтқан кезде тоқтатпай, 
жақсы тыңдады да, «ал, енді тілдің сұрақтарына көш» деді. 
Мен тілге байланысты ережелерді де жақсы айтып, мысал 
келтіріп дәлелдедім. Енді үшінші сөз таптары мен сөйлем 
мүшелеріне талдау ретінде берілген тапсырманы орындау ғана 
қалды. Осыған дейін мені ешбір тоқтатпай, мұқият тыңдап 
отырған жас жігіт үшінші жауабыма келгенде қайтақайта 
бөле берді, қосымша сұрақ берді. Мен соңғы сұрақтарының 
біріне келгенде шатыстым. Үлкен кісі мүлде үндеген жоқ. 
«Айтып болдың ба,»  деді бетіме тесіле қарап, манадан 
бері сұрақты жаудыртып жіберген жас жігіт. Мен басымды 
изедім, ол бетіме қарап күлімсіреді де «мектептегі формаңды 
әлі шешпепсің ғой» деді. Менде үн жоқ. «Емтихан қағазың 
қайда?» деп сұраған кезде манағы отырған орныма барып, 
оны әкеліп ұсындым. Ол үнсіз түнсіз әуелі шығарманың 
бағасын сол қағазға түсірді. Үлкен кісіге қарап не қоямыз 
дегендей белгі берген сияқты болды. Бір сәт ойланып отыр
ды да, «кішкене артықтау қойдым, бірақ оқып кететін қыз 
сияқтысың» деді. Қағазға үңіліп қарасам, «бес» деген баға 
екен, қуанғаннан есіктен секіріп шықтым. Шулаған жұрт 
ортаға алып «не алдың, не алдың?» деп жанды қояр емес, 
мен кеудемді керіп, «бес» дедім мақтанып. «Ой, жарайсың», 
– деді кешегі ұзын қара, ол сол жерде тұр екен. Енді біреуі 
«бұл қыздың бір танысы бар ғой, сірә» деп еді, оны ұзын қара 
қатты зекіп басып тастады. Бұл күні қуанышта шек болмады.

Келесі емтиханды георафиядан Молдаш Сұмағұлов деген 
ағай қабылдады. Ең қызығы жауап беруге шыққан адамға, 
«кәне, айтқаныңды картадан көрсет» деп сұрайды. Неге 
екенін кім білсін, талапкерлердің көбі картаны шатыстырады. 
Сонда оған ағай, «Өй, өзің қандай адамсың. Әй, ол жердің иті 
сені қауып алады ғой. Білмейтін жерге неге барып тұрсың. 
Қайт кейін» деп зекиді. Менің күлкім келіп, әрең отырдым. 
Әсіресе, ағайдың мысқылдап, ол жердің иті сені қауып алады 
дегені маған күлкілі болып көрінді. Менің ең жақсы көретін 
пәнім болғандықтан, бұл емтиханнан бес алдым және ағай 
сол жерде отырған бесалты адамға мені қолмақол мақтап, 
«міне, оқитын адам осындай болады. Өзі бір кіпкішкентай 
қыз екен» деп қояды. 

Әрине, қуанышта шек болмады. Себебі, бұл факультетке 
түсушілерге шешуші емтихан география болмақ. Тарихтан 
тапсырған емтиханның өзінше қиындығы мен қызығы бол
ды. Мұнда да екі адам отырады деп еді. Бірақ мен емтиханға 
кіргенде жас жігіт отырды. Кейін білсем, ол сол кезде аспи
рант Мекішов екен. Емтихан тапсырғандардың көбіақ ренжіп 
шығып жатыр. «Екі», «үш» деген бағадан басқаны сирек 
кездестіріп, есіктің алдындағы кезек күтушілердің ішінде 
тұрмын. Бұрынғыдай емес, енді жұртпен сөйлесіп, не бо
лып жатқанынан аздыкөпті хабардар болып қалдым. Сонда 
айтатындары біздің факультетте адам көп екен, бір орынға 
бес адамнан болыпты, қазір де біраз адам қалып тұрған 
көрінеді. Сондықтан да, осы емтиханнан талайын құлатып, 
азайту керек дейді. Мен кіргенде алты адамнан кіріп отырған 
парталардың ең алдыңғысы босапты. Оның ең жаманы емти
хан алушының қақ алдында орналасқан. Жанжағыңа қарап 
қимылдай да алмайсың. Құдайға сиынып келіп билет алдым. 
Билеттің рет санын айтпас бұрын оның сұрағына көз жүгіртіп  
тұрғанымда оқытушы «ау, неғып тұрсыз, билеттің рет санын 
айтыңыз» деді зілді үнмен. Мен қапыда шыққан дыбысқа 
селк ете қалып, бірден билеттің рет санын атадым да, орны
ма барып отырдым. Қуанғаным сонша, мұндағы сұрақтардың 
бәрін білетін болып шықтым. Отыра қалып, қолымызға бер
ген қағазға жауапты түгел жазып жатпайақ, жоспарын ғана 
түсіре бастадым. Бір сәтте есіктен үстінде сұрғылт әдемі 
костюмі бар, мойнына соған сәйкес галустік таққан, ұзын бой
лы, шашы толқынданып тұрған ағай кіріп келіп еді, емтихан 
қабылдаушы ұшып тұрып, қолынан алып, «былай шығыңыз» 
деп құрақ ұшты да қалды. Ол ағай келіп, емтихан алушының 
қасына отырған кезде тіпті қорқынышты көрінді. Себебі, 
менің отырған партам ол кісілерге өте жақын болғандықтан, 
екі бірдей жаналғыштың қыспағына түскендей, олар менің 
үстіме төніп тұрғандай, сезім пайда болды.

Келген ағай кішкене отырып, жанжағына қарап алды 
да, әлгі  емтихан қабылдаушыға еңкейіп, апанық үнмен анау 
екеуін қайтеміз деді. Мен нақ есітіп отырмын. Бірақ, оларға 
қарап алаңдамай, өзімнің жұмысымен айналысудамын. 
«Келсін, арт жағынан кірсін» деді емтихан алушы ағай. «Жа
райды, бірақ  екеуі де бес болсын» деді сырттан келген ағай. 
Ал, емтихан қабылдаушы қиналғандық білдіріп, «ол қиын 
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ғой, біреуі төрт, біреуі бес болады» деді сыбырлап. Сол сөзді 
естігенде манадан бері тек тыңдаушы болып отырған мен би
леттен басымды жұлып алып, беттеріне тік қарадым. Ондағы 
маған келген ой кешегі сырттағы кісілердің айтқаны рас 
екен ғой, осылайша біліміне қарамайақ, баға беріледі екен
ау деген. Менің жалт қарағанымды көрген ағай сасқалақтап, 
«сен неге бақырайып отырсың, билетіңе дайындал» деді 
зекіп. Оның көзіне тік қарап, ызалы үнмен «мен дайынмын»  
дедім. Осы кезде келген кісі орынынан тұрды да шығып 
кетті, ал ағай күйіппісіп, қарап отырып ашу шақыра баста
ды. Маған қатаң жүзбен бұрылды да, «кәне дайын болсаң, 
қолыңдағы билетті және жазған қағаздарыңды маған әкел де, 
жауап беруге көш» деді. Бұл кісі манадан бері менің алдым
да жауап бергендердің бәрінің де осылайша қолдарындағы 
дайындалған кезде жазған қағаздарын сыпырып алады да, 
алдына отырғызып сұрақтарды жаудырадыай келіп, оты
рып жауап беруге үйренбеген жастар сасқалақтап, бетіне 
тесіле қарап отырған мұғалімнен қысылып, білгендерін 
ұмытып нашар жауап беруде. Мұны ескеріп және жаңа ғана 
екі экзаменатордың ақылдасқан сөздеріне ыза болған мен 
енді бірдеңе десе, айтқан әңгімелерін бетіне басқым келіп 
атылып тұрмын. Сол қалпымда мен де міз бақпай, «жоқ 
ағай, қағазымды бермеймін, өзімнің жазғаныма қарап айта
мын» дедім. «Жарайды, олай болса, отыр мына жерге» деп 
қасындағы орындықты нұсқады. Ағай, мен тұрып айтамын, 
біз мектепте тұрып айтуға үйренгенбіз дедім тағы да. Ағай 
не дерін білмей, түтігіп кетті де «жарайды, онда айта бер» 
деді ызғарлы үнмен. Мен ретімен әр сұрағымды айтқанда бір 
тоқтатқан жоқ. Сұрақ та бермеді. Айтып болған кезде осы 
бәледен құтылайын дегендей, «әкел емтихан парағыңды» деп, 
алды да «бесті» қойып, «бар, жүре бер» деді. Мен қуанышым 
қойныма сыймай, есіктен атып шықсам, күндегі әдетпен бәрі 
қоршап алып сұрап, сенбегендері қағазымды алып қарап жа
тыр. Тағы да, біреу тұрып, «бұл қыздың танысы бар ғой» деді. 
Не десе де өзі білсін, мен оған құлақ та асқан жоқпын.

Төрт емтиханды тапсырып болғанмен, ең қорқыныштысы 
орыс тілінен әңгімелесу өткізетіндігі маған үлкен уайым бол
ды. Орысшадан мақұрым қалған мен одан қалай өтемін деп 
уайымдаймын. Оны шулап тұрғандардан естіп алғанмын. 
Кейбіреулер оны қойшы, тек әңгімелесіп, қайдан келгенін, 
неге мұнда түскенін сұрайды. Оған баға қоймайды, тек өтті 
деген белгі ғана қояды деп жұбатады. Менен басқа жұрттың 
бәрі де орысшадан хабары бар сияқты. Осы жағы қатты на
мысыма тиеді.

 Көп ұзамай ол күнге де жеттік. Бұл әңгімелесуден бәрі 
көңілді шығып жатыр. Маған кезек келгенде кірсем, бір қазақ 
кісі, бір орыс әйелі отыр екен. Менің емтихан парағымды 
көрді де, «жарайсың»  деді қазақ кісі. Содан кейін қасындағы 
оқытушыға орысшалап бірдеңе айтты. Ол да қағазға қарап ба
сын изеді де сұрақ қойды. «Қай жақтан келдің» деген екенін 
түсіндім, оған қалай жауап берерімді білмей отыр едім, ағай 
шыдамай кетті де, «қайдан келдің деп отыр ғой, түсіндің бе» 
деді. Мен басымды изедім де, Ақтөбе дедім. Басқаша оның 
жалғау, жұрнағын байланыстыратын хал жоқ. Бірбіріне қарап 
күлді де, қағазға бірдеңе жазып, екеуі де қол қойып,  жүре бер 
деді. Сыртқа шықсам, тағы есік алдындағылар сұрайды ғой 
«өттің бе» деп, мен білмеймін деп қағазымды көрсетсем, «өтті 
деп жазыпты ғой» деп жатыр. Сонымен емтихан аяқталды, 
енді конкурстың нәтижесін айтатын күн де жетті. Бірақ мен 
түсе алмайтын шығармын, шығармадан төртім бар ғой, бір 
орынға бес адам болса, өңкей бес алғандар өтетін болар деп 
ойлаймын.

Осы аралықта Роза келіп, менің бағаларымды көріп 
қуанып, «түсесің, қорықпа» деді. Конкурстың нәтижесін ай
татын күні несіне барамын, бір «төртім» бар ғой, түспейтін 
шығармын деп, төсектен тұрмай жата бердім. Сағат оннан 
асып кетті. Солай жата берер ме едім кім білсін, ертемен 
шығып кеткен  қасымдағы қыздардың біреуі қайтып келді. 
Өзі сондай көңілді. Менің қасыма келіп, бірдеңе сұрайды, 
мен түсінбедім. «Экзаменационный лист» деген кезде, оның 
емтихан парағын сұрап тұрғанын түсініп, жастығымның 
астындағы кішкене қол сумкамнан емтихан парағын алып 
бердім. Ол көрді де, менің көйлегімді алып бетіме лақтырып, 
«тұр, киін» деген ишарат білдірді. Мен атып тұрып киіндім 
де, бетімді сумен бір сипай салып, сол қыздың жетектеуімен 
сыртқа шықтым.

Қасымызда тиіп тұрған институтқа әпсәтте жеттік. 
КазПИдің Комсомол көшесіне қарайтын екі қабат үлкен 

ғимаратының ішіне кірсек, дәліздің іші толған адам. Атаана
лар да бар сияқты. Біреу қуанып, біреу жылап ушу болып 
жатыр. Мен қайда кірерімді білмей тұрып қалдым. Тіпті кіре 
қою да мүмкін емес, не болып жатқанын да білу қиын. Осы
лайша алаңжұлаң етіп тұрғанымда, бір сәтте қақ ортасынан 
жарыла ашылған үлкен кең есіктен шашын екі айырып та
рап, артына түйген, әдемі киінген, орта жастағы орыс әйелі 
шығып, «Аймагамбетова» деп айқай салды дауыстап, мені ай
тып тұрма деп жұрттың бетіне қарасам, қасымда тұрған біреу 
«осы қызды осымен үшінші рет шақырып жатыр» дегені. 
Сол кезде мен алға қарай, тұра ұмтылдым. Қаптаған жұрттың 
арасынан сығыла өтіп, кең бөлмеге кіріп келсем, жағалай әр 
столда бірбірден қаптап отырған адам, кең бөлменің орта
сы ашық. Қабырғадағы жардың бағытымен жағалай қойған 
столдардың қақ ортадағысында Мәлік Ғабдуллин ағай отыр. 
Мектеп оқулықтарындағы суреті бойынша бірден таныдым. 
Ол кісіні көрісімен, есіктен кірген бойда  аңқиып, сол кісіге 
қарап тұрып қалдым. Осы сәтте ағай аңтаң болып тұрған 
маған қарады да, әдемі еркелеткен үнмен, «келкел, ой, қандай 
кішкентай қыз. Келе ғой, атың кім?» деді. Мен атыжөнімді 
айтқанда, алдындағы жаюлы жатқан ұзынша созылған қағазға 
қарады да, «ой, қызым жарайсың, жақсы тапсырған екенсің, 
түстің. Степендия аласың, бірақ жатаққананы бере алмаймыз. 
Жалға үй тапсаң, соның ақшасын төлейміз және көмір түсіртіп 
береміз» деді. Мен әуелі түстің деген кезде жүрегім жарылып 
кете жаздаса, енді, көмір түсіртіп береміз дегенде зәрем ұшып 
кетті. «Сонда мен от жағамын ба?» деген сұрақ ойға келгені 
сонша, жұлып алғандай, «ағай, онда ауылға қайтамын» дедім. 
«Ой, оның қалай, неге қайтасың, жұрт түсе алмай жатса, 
сен түсіп алып қайтамың дегеніңді қалай түсінуге болады» 
деп, таңданып бетіме қарады. «Ағай, – дедім жыламсыраған 
үнмен, шынымды айтып, – мен от жаға алмаймын, көмір 
жағуды білмеймін». Солақ екен, отырғандардың ішінен 
қазақша түсінетіндері ду күлді. Ал, біраз орыс кісілер отыр 
екен, оларға Мәлік ағай аударып беріп еді, олар да қосылып, 
барлығы біраз күліп алды.

Осы кезде ағай «қай облыстан келіп едің?» деді де, өзі 
жаңағы жаюлы қағазға қайта қарап алып, «тұра тұрыңдар, 
бұл өзі өте алыстан келген бала екен ғой. Дұрыс айтады, ол 
жақта көмірді сирек қолданады. Ақтөбе облысында қиды 
көп пайдаланады» деп жанжағына қарады да, қасындағы 
отырған әйелге «жазыңыз, стипендиямен және жатақханамен 
қамтамасыз етілетін болсын» деді. Отырғандардың бәрі 
қуанған қалып білдіріп, «бара ғой енді» деп мені мүсіркей 
сөйлегенде көзімнен жас та шығып үлгерді. Мен артыма 
бұрылдым да, жүгірген қалпымда бөлмеден ытып шықтым. 

Менің жылаған түрімді көрген жұрт «не болды, не болды» 
деп сұрап жатқанда менің қасымда бірге қуанатын бір жан 
жоқ, әйтеуір көзіме көрінгеннің бәріне қарап «мен түстім» деп 
ыржаңдай бергенімді білемін. Енді не істерімді білмей, қайда 
барып қуанышымды бөлісудің ретін таппай, жанжағыма 
қарасам, маған қарай Розаның келе жатқаны көзіме түсіп, тұра 
жүгірдім. Келдім де құшақтап жылап жібердім, ол қорқып 
кетіп, «что, неужели ты не поступила» деп жұлқылап жатыр. 
Мен өксігімді баса алмай тұрып, «түстім» дедім бар дауысым
мен. «Ой, дурочка, мен қорықтым ғой, сен жылағанға түспеді 
деп» деген сияқты жартылай орысша, жартылай қазақша 
айтып Роза қуануда. «Жүр, пошли үйге» деді ол қуанышты 
үнмен. Мен осы кезде ең алдымен үйге жеделхат беру керек 
екенін айтып, екеуміз «бірге барып берейік» деп өтіндім. 
«Ладно» деді ол. Сонымен қаланың ортасындағы бас почтаға 
келіп, Роза телеграмманы жазып жатқанда мен оған «стипен
диямен және жатақханамен қамтамасыз ететінін де жаз» деп 
қоямын.

Ендігі ойым, жолшыбай кездескен дүкенге кіріп, Розаға 
бір сыйлық жасамақпын және үйдегі апайға кәмпит алмақпын. 
Менің өтінішім бойынша бір магазинге кіріп, Розаға не ал
сам екен деп жағалай қарап жүрмін. Роза менің бірдеңе іздеп 
жүргенімді сезіп, «что тебе надо?» дейді. Бір кезде көзіме 
үлкен төрт бұрышты корапшаның сыртында билеп тұрған 
әдемі қыздың суреті түсті. «Роза, мынау не» деп сұрадым. 
Ол «Кармен» деген духи деді. Осы саған ұнай ма дедім. «Ой, 
неге керек алмайақ қой», дегеніне қарамастан, оның иісінің 
қандай екенінде ісім жоқ, әйтеуір сырты сондай әдемі, бұл 
жақсы болуға тиісті. Мен өзім бұған дейін иіссу жағып көрген 
емеспін. Сондықтан, ең жақсы нәрсені Розаға алуым керек 
деп ұйғардым да алдым. Роза қуанғандық қалып білдірді, 
оған мен де мәзбін. Мұнан да керемет иіссулардың болаты
нын кейін біліп, сондағы берген сыйлығым ойыма түскенде 
талай рет ұялдым. Жолдан апайға деген сыйлығымды алып, 
үйге кіргенде атай бетімнен сүйіп, апай құшақтап құттықтап, 
мәресәре болдық та қалдық.

Сол үйдегі дастархан басында менімен бірге келген 
достарымның бірінің кандидат болып қабылданғанын, 
екіншісінің түспей қалғанын естідім. Бұл хабарға не қуанған, 
не ренжіген жоқпын. Бірақ, Роза әкесіне олардың нағашы 
апаларының қыздарға қатты ашуланып, ұрысқанын, «ана 
кемпір шалдың қызы түсіп жатқанда, сендер мұғалімнің 
отбасында тәрбиеленіп, мұнда жұрттың бәрі көмек берсе 
де іске аспадыңдар. Ауылда тек тәтемнің арқасында жүрген 
екенсіңдер ғой» деп, оларды жылатқанын айтып жатты. 
Шындығында да солай болғанын, мен енді ғана түсіндім.

Қазна АЙМАҒАМБЕТОВА,
Алматы. 


